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Inledning. 

Heterocera utgöra andra hufmudsafoelningen af 
Fjärilarnes ordning oc Hafwa erhållit detta namn tilfölje af 
antennernes varierande form och beffaffenhet. Namnet är bildadt 
af de grefiffa orden heteron od keras od har förft of Du 
meril blifwit tillagt en ferffild mindre grupp af afdelningen, 
men af Boisduval fedan utftvädt till det hela, Blandard 
har mwäl fedan fökt att i fyftemet införa en annan benämning, 
i det han tillade denna Hufiwud-afdelning namnet: Chalinoptera 
(chalinos, hate, pteron, twinge), emedan mingarne ofta ega Håll- 
hate, liffom han fallade Nhopalocererne: Achalinoptera, emedan 
de falna en fådan apparat”); men med desfa nya benämningar 
är ingenting mwunnet, emedan fmwad namnet ffulle betedua ide 
utan många undantag träffar in. på de betetnade föremålen. 
En ide obetydlig del af Heterocera, eller de af Blanchard 
få fallade Chalinoptera, falua juft Hållhate för fram- od bat 
wingarnes fammanlänfande. 

Redan i Inledningen till ”Skandinaviens Dagfjärilar” 
pog. XIK hafma de Hufwudfakligafte fänneteduen för Heterocera 
blifmit uppgifie. 

+) Att denna apparat lilwäl ide uteffutande, fåfom man 
tvott, tilljör Trleterocererne, mwmifar det af Doubleday uppe 
tädta od beftrifna,- utomenropeiffa flägtet Eusehemon, fom till- 

« hör Hesperioide oc fom utmärker fig genom ett på hamnens 
wingar befintligt rotinaculum. 
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Antennerne äro, då man endaft föftar fig mid flaftet och 
ej tager härfyinr till de tänder, hår eller pennfanlita bihang, 
hwarmed detta fan mara utvuftadt, antingen på midten eler 
ftrar framom fpetfen mer eller mindre tilltjodnade, eler Tikfom 
uppblåfta, oc fåledes fpolformiga, eller oc från bafen till fpetfer 
fmåningom aftagande i tjoctlet, få att de då äro borftlifa, eller 
äro de flutligen någorlunda jemntjoda od fålunda trådformiga. 
Slaftets medterfta leder äro i allmänhet cj längre än breda. 

Abdomen är i allmänhet ganffa roduft, fåfom oc Hela 
froppsbyggnaden, men ifynnerhet 4o8 Motten antager den en 
nättare form. Den är lifwäl näftan alltid mid bafen, der den 
förenas med thorar, bred och ide Hopfnörd, fåfom hos NRyopalos 
cera.  Endaft Fjädermotten göra härifrån ett undantag, i det 
att de uti detta hänfeende litna Rhropalocera, Hmwarifrån de fik 
mäl genom antennernes form od de tufna mingarne genaft fil- 
jas "). Hos honorna är abdomen betydtigt tjodare än hos Han- 
narne, emedan den utfpännes genom de dervi innehållna äggen. 
H0o3 många är den och omkring anus förfedd med en yfmig 
håvborfte, med Hwars lösgjorda hår många Honor betäda äggen. 
Hos andra arter, ifynnerhet af de äldve Författarnes artrika 
flägte Noctua. är abdomen längs ryggfidan tölad oc förfedd 
med en eller flera nppftående Härpenflars Hmaraf äfmen thorar 
eger en eller annan. Hos honorna finnes i allmänhet ingen yttre 
äggläggnings-flida, men hos några, fåfom hos Zeuzera, Hmars- 
larver Ieftoa uti trädens medämnen, likt åtffilliga Coleopter-lars 
ver, eller Dianihoecia, font Nedlägger fina ägg uti Caryophyller- 
nes blommor, på det de uytläcdta larverne genaft må funna äta 
fig in uti frögömmena, är äggläggningsflidan” ganffa tydlig och 
bildar ett fmalt, fpetfigt, retvactilt vör, fom framftår något utom 
enalöppningen. 

YWBingarne ävo under Ywilan mer eller mindre balåtrigtade 
och böjda mot froppen, få att de ligga mer eller mindre platt 
öfver hwartndra eller tatformigt öfmer abdomen. Mera fällan 
äro de MHorizontelt utfpärrade, oc endaft undantagsmis Händer 
det, att några Mätare Hwila, kliffom Dagfiärilarne, med uppåt 
hopflagira wingar. Hållhake finnes ofta. Den är ftyf och liknar 
antingen en tagg eller ett tilljpetfadt tagel famt ffjuter in under 
frammwingen uti en hornögla eler uti en af fryfma här Hildad 

+) Det cacndamliga fligtet Myrmecopsis, fom Newman 
uppftällt på grund af en art från trakten af Amazonfloden, gör 
oc, om det merkligen är en fjäril, undantag härifrån, devigenom 
att abdomen är, fåfem hos de flefta Mymenoptera, petiolerad. 
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tofö på nämnde mwinges ena mebdian-nerv, Honan Har oftaft 
hållhaken dubbel eller flerdubbel, famt fåledes Hmarje tagg cker 
tagel finare, hwaremot hannens' är enfel oc gröfve. En del arter 
fana deremot helt oc) Hållet demra apparat. — Iingarne äro, 
fåfom hos Rhopalocererne, hela och odelade; enudaft Fjidermotten 
göra härifrån undantag, emedan deras mwingar äro flfna uti 
flera flifar, antingen ända till närheten af bafen eller inemot 
mwingens midt. Ho8 några arter, fåfom Hos Sctierne om Ma- 
eroglossa, fammanhållas frams od) bakwingar äfmen genom en 
duplicatur af-desfa fednaros framkant, Hwilfen griper in uti ett 
motfmarande mwed i frammingarnes inve font. 

Wingsnerverne äro hos olifa grupper, familjer od flägten 
mycdet olita oc erbjuda lika fökra faratterer för indelmingen fom 
hos NRhopalocererne. Redan uti Inledningen fill ”Standinoviens 
Dagfjärilar” angåfivo wi (pag. XIV) det fufroudfakliga, rörande 
uervernes opp. Här milja wi derföre blott tillägga mad fom 
angår nervernes grenar"). Den främre median-nerven på fram 
wingarne har de flefte grenarne. Desfa äro: radial-grenen 
(ramulus radialis), Hwilten mot wingens framkant utgår från 
difffältet nävmaft mwingbofen; fubradialgrenen (ramulns 
subradialis), Hmilfen till mwingens framfant utgår nävmaft intill 
förjtnämnda, antingen innanföre eller ftvar utonföre diffföltets 
fut; carpal-gqrenen (rammlus carpalis), fmwilten manligen 
från difffältets främve hörn utgår i mingfpetfen om fan mwara 
antingen ”entel eller delad i flera grenar; och flutligen meta 
carpal=grenen (ramulus metacarpalis), Hwilfen Halom cars 
palkgrenen utgår antingen från denna eler från diftfältet, mid 
eller ftrax bakom defs främre hörn, oc äfmen fiundom är delad 
1 grenar. Hos några arter och frägten förefommer hatom meta- 
tarpalsgrenen ytterligare en femte gren: fefamdidegrenen 
(ramulus sesamoideus). Den mwanligen från difffältets ver 
nerv utgående nerven fallas den obervende (costa indopen- 
dens), emedan den är ofta flild från båda median=nerderne, men 

+) Ehuru den af of mid Dagfjäriarnes beftvimning följda 
DHDalmand method är den lättafte, måfte mi doc öforrgifma 
begagnandet devaf, emedan den ide är comparatio. Der af 
Tyfflands  flefte YVepidopterologer ammvända method fynes of och 
mindve mwetenffaplig, hmwarföre wi föredraga den, Hwaraf mi aus 
giftvit grunddragen i ofman citerade Mledning, fedan den mr 
blifmit completterad. Den närmar fig nära de franffa Entomo- 
logevnes fött -att fe folen, ehuru äfven deras ide är med tills 
börlig noggranhet genomförd, 
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närmar fig ftundom den ena eller andra af desfa, få att Han 
då tydes fnarare wara en gren af någon af dem än en fjelf- 
ftändig nerv. Oftaft är denna nerv ide mer än en, men ftuns 
dom förekomma twå eler flere fådana. Den bakre mediansners 
vens grenar ärv följande: fubulnar-grenen (ramulus su- 
bulnaris), hmwilfen utgår från difffältets bakre fida närmaft mings 
bafen; ulnaregrenen (ramulus ulnaris), fwilfen utgår från 
difffältet nära intill eler uv def: bakre hörn, oM flutligen fty 
foid=grenen (ramulus styloideus), fom utgår från difffältet 
ftrar framom ulnar-grenen, men ftundom är blott en gren af denna. 
Hos en del arter och familjer träffas ytterligare framom ftyldids 
grenen en femte gren: glenoidal-grenen (ramulus glenoi- 
dalis). Balwingarnes nerver och grenar äro defamma fom fram 
mwingarnes, men här träffas ftundom en fjette Hufmudsnero nävs 
maft intill inre fanten af mingen: poftdorfal-nerven 

postdorsalis), hiwilfen tillfomman med fubdorfals och dor- 
alznerverne utgör de få fallade abdominal-nerverne (costa 
abdominales). Bafwingarnes främve mediananrerv Har ocfå färre 
grenar än frammingarnes. Den eger manligen endaft twenne, 
of Hmwilfa den främre är vadial-grenen oh den bakre fub- 
radial-grenen. Stundom är äfven fubcoftalnerven, Hwilken 
eljeft Brufar mwara alldeles fri, antingen en gren af främre me 
dion-nerven, eller mid mwingbafen mer eller mindre längt fams 
nmanmwuren med denna. Huru alla desfa nerver oM grenar 
variera ffall mifas för hmwarje grupp och familj ferffildt, men 
hela antalet nerver finnes aldrig tillftädes på en oc famma gång, 
fwarföre nervulationen anfes mwara fullftändig redan om 
blott fubcoftalnerven, båda median-nerverne oc en eller flera 
of abdominalnerverne finnas, Tid diftfältets främre Hövn fin 
nes ofta ett vadialfält (areola radialis) etter öfmerloppsfält, 
fom ftundom är genom en fort tmwersnerv deladt i tmenne eller - 
flera fmärre, oM uti fjelfwa difffältet tväffas, då detta är deladt 
aenom Hela fin längd af en Hhjelpnerv eller ett Hjelpwec, ofta 
ett inffjutningsfält (areola invectitia) nära midten af twer- 
nerven, Ywilfet ftundom fträcder fig intill mwingbafen. På bakwin= 
garne är ftundom mwingfältet emellan fubeoftalnerven och främre 
medianftummen nära mMingbafen deladt af en tvernerv, hmwaris 
genom ett flutet fubdbeoftalfält (areola snbeostalis) bildas. 

WBingarnes förgtedning är i allmänhet mindre ffön, än 
hos Rhopalocererue.  VBjerta färger förefonuna mydet föllan. 
Färgerne äro twertom dunkla och dyftra. Endaft några få, fåfom 
Setierne, Catocalerne, Plufierue oc åtftiliga Mott äro mera 
utmäörfta genom färgernas elegans, under det att hos ftörve delen 
of de öfriga den grå, bruna eller fwartaktiga färgen är den 
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öfwermägande, Men likfonk bland MNhopalocererne finner man 
äfven här arter, fom till färgernas fördelning påminna om och 
tillofmed på ett förmillande fött ftundom litna arter af midt 
ffilda flägten oM grupper. Batardfwärmarne likna till färgförs 
delningen ganffa mydet en avt bland Laffpinnarne; Geometra 
deålbata litoledes Aporia crategi eller Pieris napi o. f. w. 
Det märkwärdigafte härwid är octfå, att dylifa, Ymwarandra lik 
nande arter Hafma af naturen blifmit anmifade näftan famma feder, 
Iefnadsfätt och wiftelfeort. Sådant blir för of: ifymrerhet Hart, 
ont. mi mwända of; till de exotiffa. I Guayana fer man Hetero 
ceren Castnia linus flyga bland Nhopaloceren Heliconia psidii, 
fiwvilfa med hwarandra äro få lifa, ätt de lätteligen förwerlas, 
om man endaft fer uppå färgen. Lithosia pulchricolora från 
Cayenne är få lik en Erycinid derftädes, att den utan antenner 
lätteligen fon tagas för denna. Castnia eronis från Surinam 
har fådan likhet med Pieris coronis, att den anfågs af Era- 
mer mara denna arts hona, 

Inom denna afdeming träffas de meft ftarkflygande arter 
af alla fjärilar, men äfven fådane, Hmwars Honor antingen Helt 
oc hållet fakna mingar eller endaft ega dem mydet rudimens 
tära. Till det Yttre utmärka fig de meft fnabbflygande arterne 
merendels genom tillmaron af coftalsnerv på frammingarne, hwils 
fen deremot faknas Hos alla med långfam och mwadtande fiygt, 
men de bhafma ocfå Mmftfätorne inuti froppen mera utwediade 
och talrikare än de öfrige. Desfa Iftfätar finnas deremot 
alls ide Hos de Honor, 0 fafna mingar om re flygför= 
måga ; ide eller finnas de ho3 larverne. De börja likväl att 
uttvedlas genom utwidgningar från tvadjeerne wid flutet of larf- 
tillftåndet, då djuret Har upphört att taga till fig mera föda, 
och Hos dem, Hwilka öfermwintra, pågår denna uttvedling blott 
några få dagar under. höften, Ywarefter den afbrytes munder 
wintren, men åtevinträder under mwären; hwaremot den hos de 
arter, fom famma år hinna fin högfta utbildning, pågår oaf- 
brutet från det larven upphört att äta, intilldef; infecten blifmwit 
imago.  Andamålet med desfa luftfätar är Här detfamma fom 
hos foglarne bland vertebraterne. Genom Mftens inpumpande 
dervi lättas froppen under flygten och minffas fåledes den mu 
ffelanftvängning, fom tfräfwes för denna rörelfe, Ywarföre och 
fjävilen, lift fogeln, dvager ett djupt andedrag förr än den ut 
wedlar fina mwingar od förföfer att på dem Lyfta fig till flygt. 

Spivaltungan är Hos några få avter längre än froppen, 
ftundomr tillodimed 2—3 gånger längre, men Hos andra deremot 
fortare än froppen eller thorar. Några äter fana den all 
deles eller hafma den endaft Högft rudimentär. Desfa funna 
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natuvligiavis ide fämta någon näring oc tefmwa fåledes endaft 
ganfla fort tid. De förra deremot hafva något längre lifstid 
oM häntta dervunder näring uv blommornas nettar efter af andra 
Wwätffor. De frörre arterne förtära tillodmed pollenfornen, En 
del arter hämta fin näring på få fött, att de fladdrande hålla 
fig frilla i luften nära den blomma de wilja beffatta od införa 
derunder den långa fpivaltungan i blommans fall, hmwaremot 
frörfra delen, fom ef äro med få ftark flygförmåga utruftade, 
fätta fig på blonunan eller wexten under födans upphämtande. 

Fötkerne äro Hos Heterocererne nöftan fins emellan lika 
tränga eller åtminftonue fullt utwecdtade, få att ite något par” är, 
fåfom hos några NRYopalocerer, förkrympta och rudimentära. En- 
daft ett exotifft flägte: Cyllopoda, har det främre fotparet rudi- 
mentärt fåfom Satyroide bland Daagfjärilarne. I allmänhet 
äro fötterne mer eller mindre ftartt bekflädda med Indd eller fjäll. 
Räågra arter Hafwa dem förfedde med tjoda om täta Hårbuffar 
efter penflar, Omwilfa hos fomliga åter endaft finnas på framförs 
tevue. Hv8 några, ferdeles erotiffd arter, äro ifynnerhet bakföt- 
terne ända till tarfens fifta led förfedde med en till tmenne fidor 
rigtad härdeflädnad, få att de devigenom likna en åra. Hos åts 
ftilliga andra, ferdeles bland Mätarne, äro batkfötternes tibier 
liffom uppbdlåfta, lifmäl merendels blott hos Hannarne. Bats 
fötterne hafwa nöäftan alltid tå oh frundom fyra mer eter | 
mindre utwecdtade fporrar på tidierne. Högft fällan faknas de 
helt oc hållet. Tidierne äro derjemte bewäpnade med em eller 
fiexa rader tornar eler ftyfrma borft, Hwilka likväl hos en del 
arter Helt oc hållet fafnas. I tidierues fpets finnas frundom 
dels på både framfötter och mellanfötter, dets endaft på de fift= 
nämnde en till twå grofma, temligen Tångt framfrående taggar, 
lmwilfa deremot hos de flefta andra avter antingen helt oc Hället 
fafnas, eller ärv Olott Högjt rudimentära förhanden. 

Ralpernes antal och form är Högft varierande oc tan Häft 
äffådliggöras wid Heffrifningen af de ferffilda familierne. Här 
må blott anmärkas, att Elofterocererne och Nematocererne fakna 
utwedlade. marxillar-palper och Hafmwa, fåfont NYvpalocererne, en 
daft fladial-polper, men Hos Chetocererne förefomma båda flagen, 
under det att ocfå båda flagen Hos fomliga arter alldeles fat 
108. — Deetfer finnas Hos en ganffa ftor del, men fafnas Hos 
andra.  Facettzögonen äro dels nakna, dels Mona, oc äro ans 
tingen omgifna af en rad gröfve, borftlita hår, eler förfedda 
med helt och hället nana fauter. $Ho8 fomliga funna de betäcktas 
med en hårbufte från Halstragen, Hmwilken Titt en capudjon dvages 
ned öfver dem, eller med ett lod, fom faftfitterv på antennernes 
nedre eder, Mwilfet lägges fillbaka. — Pannan är wantligen fullvig 

y 
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od föga upphöjd, men hos några arter dervomot ” bläsformigt 
atppdvifen ; hos andva åter förfedd med lilfom en mwårta, under 
det att den hos nägra är förlängd fill en fpets eller Hortsontelt 
faommantrydt plåt. Alla desfa upphöjningar BHetidas dot af 
hår eller fjäll, men förnas genaft med en nål. 

Atffilliga Heterocerer mifa med hänfecude till Hela Habitus 
eu mer ellev mindre i ögonen fallande analogie med infecter af 
andra ordningar oM afdelningar. Så påminna ätffilliga arter 
af Macroglossa om humlovne, od avterne af flägtet Setia om- 
bi, wespor oM andra Hymenoptera. En erotiff art, Charidea 
coaretata, ffulle man mid Haftigt påfeende Tätteligen funna 
taga för en idmneumonid. Några flögten bland Fjödermotten 
påminna ganffa mydet om flägtet Tipula bland Diptera, oM 
åtflilliga Mott of fMägtena Adela, Nemotois od Nemophora 

- erinra få mydet om Mystacida od närbeffägtade arter bland 
Phryganciderne, att det med fullt fog fom ifrågaföttas, om ide 
Vinnéis art Tinea robertella (F. S. n. 1394) mwerkligen är 
en dylif phryganeid, fom af honom blifvit antagen mwara en 
Tinea oc derföre fommanförd med arter af uppgifna flägtena. 
Ett annat djur, Acentropus niveus Oliv., fom Iefmwer på Pota- 
mogeton, har' både af Olivier, LatreiXe, Stephens, 
Curtis oh flera blifmit anfedd mwara en Phryganea uv Tris 
doptevernes grupp, der den änn af några Entomologer anmwijas 
plats, under det att den af andra anfes mwara en fjäril, Detta 
mifar bland annat ochfå, att man i fyftemet ide tan ffilja 
Phryganea få långt från de egentliga Lepidoptera, fom mwanliz 
gen ffer, utan fnarare hör föra dem till famnra ordning. Bland 
exotiffa fjärikarter finnas och ganffa egendomliga former, hmwilka 
påminna om andra ordningar. My dem torde! här ytterligare 
blott böra anföras en högft Oefynnerlig form, tilljörande Mot- 
tens grupp, hwars hemland är Kerguelens land och Hmwars fram 
wingar filna i hög grad elytra hos Eoleopterflägtet Rhipiphorusr 

SHeterocerevnos  lifetid är i allmänhet ganffa fort: Hans 
nen dör oftaft några dagar efter copulationen oc honan Efter 
äggläggningen, Emellan tlädningen uv pupan och coputationen 
förflyta några dagar endaft då fönen af en tillfällighet ide träffas. 
Gopulationen, fom hos Rhopatocererne är af mydet fort marak- 
tighet, fan deremot hos Heterocererne väda underftundom öfver 
ett dygn. Stdane Hannar, fonr man hållit i föngenffap, Har 
man mwisferligen fett copulera fig med flera honor efter Mwar- 
andra, men detta är doc fällfynt och eger mWäl frappt vun ut 
det fria tillftåndet. Djuren äro mydet brwwftiga oc hannarne 
förfölja med ifver honorna, få att då man Wdats bemägtiga 
fig on of desfa fednare, fon man näftan alltid wWara Mij, att 
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hannar fnart ffola influna fig. Med något tålamod fan man 
på detta fött Toda till fig oc gripa den ene hannen efter den 

andre. Bland ätffiliga, ifynnerhet till Batardfmwärmarnes familj 
hörande arter, är denna ifwer hos hannen få ftor, att man fan, 
ek att taga em hona i handen, förmå hannarue ide blott 
pringa omtring på handen, deri honan döljes, utan äfmen, när 
man bortbär henne, flodwis följa efter omkring dn ängen eller 
fältet. Med förmåning finner man, hwilfen föterhet Hannen 
ådagalägger wid uppföfandet af Honan. Det honom härunder [es 
dande finnet fon ide mwara annat än fhufmudfakligaft kulten. 
Man har tillogmed fett Hannar tomma från a långt afftånd 
för att finna Honan. Om man af fådane arter, fom endaft upper 
Hålla fig i ffogar, Bbortför Honor till långt från ffogar aflägsna 
ftällen, händer det ide fällan, att Hannar uppföla dem, och desfa 
måfte då hafmwa fommit från närmafte ffog, huru aflägfen denne 
oc måtte wara. Detta inträffar dot fynnerligaft med de arter, 
hwars honor äro tunga oc omwiga eler fakna flygförmåga eller 
oc förekomma i ringare antal än hannarne, emedan hannarne 
ifynnerhet till desfa arter måfte flyga omtring för att uppföta 
Honorna. 

Den ftarfa brunftigheten förorfatar oc, att Hannar copu- 
Teva fig med honor af närftående arter, Hwaraf upplfomma Hatar 
der, fhwilfa, liffom bland vertedraterne, manligen äro odugliga 
till fortplantning. Oftaft inträffar detta bland de egentliga Smwärs 
marne, Batardfmärmarne, oc bland Spinnarne. Måhända att 
en od) annan af de fällfyntare fjärilar, fom ännu i fyftemet 
figurera fåfom fjelfftändiga arter, endaft äro batarder, upp 
fomne genom copulation emellan de dem närftående arterne, men 
det är ide eller omöjligt att, hmwad ferffildt de till froppsconftitus 
tion odj färgtedning i förmwånande grad hmwarandra filnande Baz 
tardfmwärmarne beträffar, åtffilliga bland de många avterne upps 
foniMit genom dylik copulering oc fmåningom utbildats till ra- 
cer, fom inom fyftemet mwunnit burffap fåfom fjelfftändiga arter. 

För öfrigt träffas oc bland Heterocererne oftare än bland 
NRhopalocererne individer, fom tydligen äro harmaphroditer, i 
det "att de till Hela ena hälften, räknad efter en genom froppens 
längdarel tänkt linea, äro honor, men till den andra hamnar. 
Antennformen, mwingarnes form, förgtedningen och föndelarne mots 
fara fåledes på ena fidan famma delar hos honan och på den 
andra famma delar hos hannen. En underföfning af froppens 
inve delar Mmifar ocffå, att på den ena fidan finnas ovarier och 
på den andra manliga organer, men alltid athrophierade och 
odugliga till fortplantning.  Lättaft obfevocras denna Herma= 
phroditism, då artens hannar och Honor äro Hmarandra olifa till 
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färgen, men med uppmärffombhet fon man oc finna den hos 
arter, hmwars båda fön äro till färgen tifo.  Oftaft finner 
man bhermaphroditer, der Hmwardera Hhalfwan reprefenterar de 
olifa fönen af famma art, men mera fällan fådane, fom äro 
reprefentanter af de olifa fönen Hos olifa arter. Individer af 
fednare flaget äro ytterft föllfynta, men Hhafma tlikfmäl träffats 
en och. annan gång. De äro ide blott Hhermaphroditer, utan 
fåledes derjemte äfoen batarder. 

Mevendels tort efter copulationen lägger Honan fina ägg. 
Ho8 några arter har man lifmäl obferverat, att äggen äfmen 
läggas utan föregången copulation. Af desfa tlädas i allmänhet 
inga larver, Men man fönner äfmwen arter, hmwars honor utan 
föregången befruttning lägga ägg, Hwaraf larver utbildas. Så 
dant är ifynnerhet förhållandet med Solenobia lichenella; men 
flera obfervationer, ehuru de blifmit beftridda, gifma mid handen, 
att högre ftående arter mifa famma egenhet. Detta förhållande 
har blifwit falladt parthenogenesis; men hwad Solenobia liche-: 
nella beträffar, är det fnarare fådan generationsiverel, fom 
inom andra bdjursordningar redan är länd, emedan Speyers 
obfervationer Ådagalägga att denna art endaft är en fönlög 
amma, Bhwillet äfmen fednare blifmit befrväftadt af Siebold. 

Honan lägger fina ägg på det ftälle, der den unga larven 
efter utfvypandet ur”ägget Tan finna fin näring. Äggen Hafma 
manligen en fpheroidiff eller afltång form od ffalet har frundom 
på ytan mer eller mindre tydliga ridbor eller refflor. De beftå 
af famma delar fom foglarnes, eller af ffal, Hmwita och gula, och 
deras färgtedning är lika varierande fom fogeräggens. De före 
tomma i alla nuancer från rent till ramfmwart, oh åtffil 
liga arters äro brokiga af olifa färger. Deras ftorlek lämpar 
fig naturligtwis efter artens, få att de ftörre avternes ägg äro 
oc ganffa ftora. Viklmäl gifmas några arter, fom i förhållande 
till fin ftorlek lägga temligen fmå ägg. Sådant är ifynnerhet 
fallet med de arter, hwars larver lefwa utaf trädens wedämnen, 
Antalet utaf ägg, fom Hwarje Hona lägger, varierar tikaledes 
efter arten. Somliga arter lägga föga öfwer ett till tvåluns 
drade ägg, då devemot andva lägga flere tufenden. AÅggens 
vitallraft är ganffa ftor. De funna uthärda både ftart Hetta 
od ftark föld, utan att lifefröet dödas. En Hetta af 40—509 
R. eller en motfwarande föld inmwerfar föga på dem, men ges 
nom föld fan deras fäcning fördröjag oM genom mwärme på 
ffyndas. En ftor del arters ägg fädas lifmäl före mwintren om 
larverne tillbringa denna årstid antingen under en flags mins 
terfömn eller fåfom pupor. Aggens BHemiffa beftåndsdelar äro 
hufmudfakligen  defamma fom Hos foglarnes, Ttilmäl med den 
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ffilnad att deras flak innehåller föga kolfyrad falk od liknar 
derföre till fina beftåndsdelar mera foglarnes ägghinna. 

Då äggen läggas, äro de öfmerdragna af en wärffa, fom 
hårdnar i Miften oc faftfliddar dem mid wmwerternes blad ekler 
grenar. Den är olöslig i matten, få att regn, fnö eller dagg 
ide fan bovtffölja äggen från det ftälle, der de Hlifmit föftade. 
De honor, fom tillhöra arter, wars larver tefma tilfamnman 
uti famhällen, lägga, få wida de ide fröras, Hela fitt äggantal 
eller åtminftone en ftov del deraf på famma ftälle, hwaremot 
andra arter lägga på Hmwarje ftälle endaft ett ägg, under det att 
några få lägga dent i fmärre grupper af 2—3-ftycden. Unders 
ftundom Bbetädas äggen af Honan med de hår, fom finnas oms 
fring hennes anus, för att flydda dem mot mäta eller Töld. 
När äggen ffola öfmerwintra och larverne fefma på fådane träd, 
fom mot höften förlora fina Iöf, har Honan den inftintten att 
fufta dem ide på trädens blad, utan på deras ftammar eller 
grenar, oc några arter, fåfom GSpiralfpinnarn, placerar dem 
här med myden fonft i form of ringar eller fpivalev omfring 
renen. 

2 NÄggets ffal är hårdt och liffom Hornartadt.- I Hädnings- 
ögonblidet afgnager den unga larven i öfve ändan af ägget-ett 
vundt flod, fom han fedan aflyfter för att uttrypa genom den 
på detta fött bildade öppningen. | 

Larverne äro finsemellan ganffa olifta fåmäl till fovm fom 
beflädnad oc lefnadsfätt. Ofta föiljer fig äfmen den unga larven 
betydligt från det utfeende Han erhåller fåfom fullwuren, Deras 
Hopp är i allmänhet mer eller mindre aflång oc cylindviff, med 
12 fegmenter, hufoud od wanligen 6—16 fötter. Munnen Har 
twå hornavtade mandidoler, twå mariller, fom hmwardera ega en 
mydet liten palp, en underläpp med twå fmå palper, och en 
liten mwårta, fom är genomborrad af ett Hål, Ywilket är utgåns 
gen för det filfe larven fpinner. Några larver, ijynnerhet de 
fom tillföra avter, Hwilfa Icfma uti werternes blad o f. M., 
fafna näfton alldeles fpår till fötter om ega i det frället endaft 
mwärtor eller malfar; andra hafwa ej mer än 6 fötter. Nära 
fötterne finnas på hmardera froppsfidan en rad andhäl, Hhmwars 
antal belöper fig till 9. Hmwarje froppsfegment utom det 2:dra, 
3:dje och det fifta eger deraf ett par, fom ofta Har annan färg 
än öfriga froppen. De äro temligen ftora och falla mwanligen 
lätt i ögonen. Hos några äro de liflwäl mydet fmå och funna 
endaft upptädas med bemwäpnadt öga. Larven till Aglossa pin- 
guinalis, fom Ilefwer uti feta ämnen, har andhäålen dolda utaf 
ett twerwed, på det att de ide måtte tilltäppas af de änmen, 
hwaraf larven omgifmes. Hos alla larver delas Huftwudet i Hvå 
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delar genom en längs efter gående fåra (sulcus intermedius). 
De benämnas Halftlot (hamisphöria capitis). 

> farvens 6 BHvöftfötter motfmara den blifwande fjärilena, 
men abdominalföttevne, fom förfroinna ho6 imago, äro lifväl de 
för larven mejt mwigtiga, emedan dcåfa ide blott fåfom bröftföts ” 

tevne tjena Honom till förflyttningsredffap, utan äfmen till faft- 
Hafande mid föremålen. Deras antal varierar i allmänhet från 
fyra till tio od) fafnas hos högft få avter, under det att de hos 
en och annan PMott-art förefinnas endaft i ett par. De funna 
utiwidgas och fammandragas efter behag od ävo i ändan för- 
fedde med flera i frans fittande fmå for, fom äro mer eller 
mindre tydliga, men fofnas alldeles Hos några flägten, fåfom 
hos Sectia, IHepiolus oc Agrotis. $08 Cocliopodes äro desfa 
fötter erfatta genom twenne rader rettactila mwårtor, fomnutfippra 
en flibbig mätffa, lilnande Hudutdunftningen hos fniglarne, 08 
andra, fåfom hos Catocala, Brephos m. fl., äro de twå främre 
paren abdominalfötter fortare än de öfriga och djuret Hegagnar 
dem ide mid gåendet. Hos andra åter Har fifta paret Helt och 
hållet förfmunnit, men erfätte$ genom twenne ftjertformiga förs 
längniungar, innehållande en ertenfil tråd. Sådant är förhållan- 
det hos några arter af MNotodonternes grupp. Hos några äro 
desfa förlängningar förenade med hmwarandra till en del af fin 
Längd. Under wisfa omftändigheter fafthåller larven fig med 
il lifa föfervt fom med de egentliga fötterne. Bröftfötterne 
äro mwanligen af lika längd finsemellan, men hos en art af Ne 
matoceverneå afdelning är , det förfta paret längfit oc alla tre 
paren längre än tillodmed hos den fullbildade fjärilen, oh Hos 
en annan art är det tredje paret längre än de öfriga. 

På närwaron af ett frörre eller mindve- antal abdominals 
fötter berov fättet för larvernes gående. Då alla paren af desfa 
fötter äro tillftädes, framffrider tarven frypande under jenmt 
framglidande öfver ytan, få att det ena froppsfegrientet efter 
det andra -framflyttas, utan att betydligen höjas öfmer de öf- 
rige; men då de twå eller tre förfta paren äro alltför forta att 
begagnas mwid gåendet, fåfom hos Catocala, Plusia, Euclidia 
0. f. w., höjes froppens midt till on båge under det att djuret 
fryper framåt.” Alla Mätare, Mwilka merendels endaft Hafma 
fyra abdominalfötterv, Hilda denna båge ännu ftarfare och tydtis 
gare, i det att addominalfötterne dragas fram ända till bröft- 
fötterne, få att djuren tydas mäta den rymd, fom de genome 
rypa. GStörfta delen af denna grupps larver ega och en ftor 
muffeljtyrka, få att de under hwilan fafthälla froppen endaft med 
de bakre feqmenterues fötter oc ftväda Hela den öfriga delen 
rätt uppåt från genen eller bladftielfen, "wid Hmilkten de föftat 
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fig, oc hälla Honom ftyf oc orörlig under flera timmar. 
denna ftällning likna de betydligt en torr qwift eller tväddit. 

Rörelfen fer bakifrån framåt, men larven till många 
arter, ferdeles bland Chetocererne, gå med ftor fnabbhet äfmen 
baflänges och göra tillodmed ganffa anfenliga fprång, fåfom förs 
hållandet är med Herminia rostralis. Andra arter, ferdeles 
bland MNematocererne, böja froppen BHågformigt till fidan famt 
räta den fedan Hhaftigt fåjom en ftarbt Höjd fjäder, Hävmid fas 
ftas froppen ett anfenligt ftyde framåt eller till fidan, få att 
fprånget lifnar det, Ymwiltet åtffilliga fiffarter göra. Sådant är 
tjynnerhet förhållandet med arterne af flägtet Catocala. , 

En ftor del larver äro mydet lifliga oc) föta genom fnabbz 
het undfomma fina förföljare eller flå omfring fig med- främre 
delen af froppen, när de orvas; men andra, fåfom Batardfmär: 
marnes, äro mydet tvöga om dåfiga. En del af Spinnarnes, 
fevdele8 af Avctiernes familj, äro deremot mydet lifliga oh krypa 
med ftor fnabbhet, under det att en ftor del af Mätarnes låta 
röra oc mända på fig utan att gifma minfta toden till lif. 
Andra af fomma grupp hafiwa den mwanan att, när de oroad, 
genaft Hisfa fig ned med en filletvåd, fom blifvit faftgjord mid 
det ftälle, der larven hmwilat. Sådant är oc förhållandet med 
en del af Ehetocererne. 

Med hänfeende till Heklädnaden, äro en del larver alldeles 
nalna, under det att andva ärv Mdna, mer eller mindre Hår 
bewurna, eller taggbemwäpnade. Många Elofterocerer, fåfom 
Sphingiderne, od många af Noctue och Mätarne bland INRes 
matocererne äro alldeles utan alla Hår och Hafwa Huden antingen 
fullfomligt flät, eller och ffryntlig ellev fmåknöttrig. Andra åter, 
ehuvi fofnande egentlig Hårbeklädnad, Hhafmwa Llikfmäl på froppen 
der oc hwar hårborftar, fom gifma dem ett Högft eget utfecnde. 
Sidaut är ifynnerhet förhållandet hos Notodonternes familj, men 
äfven hos en och annan art bland Määtarne, Hos andra arter 
finner man håren få tunnt fpridda oh torta, att de Mmappt 
funna med obemäpnadt öga upptäckas, fåfom förhållandet är med 
Glasmwingarues, VWedlarnes och eu ftov del Nematocerers larver. 
- andra åter äro hären tydligare, fina oc filfestena, fåfom 
o8 en del af de egentliga Spinnarne, under det att de hos 

fomliga andra äro ftyfma och friande, fåfom Hos Nunnan 
m, fl. $Ho8 några äro håren få Hoptrvängda oc tätftående, att 
man fnappt fon upptäcda froppshuden utan mid fegmentfognins 
garne; hos andra deremot, fåfom Ho8 Igeffottfpinnarne, äro 
de förenade till mer eller mindre tätftående ftrålduftar, Hmilka 
än ärvo viftade framåt, än bafät, oM än divergera åt alla fidor. 
På fomliga arter fomla fig en del här till tjocka, twerhuggna 
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borftar på ryggen, eller oc till långa, utftående Hårpenflar på 
ett eller annat fegment. Mycet få äro de arter bland Hetero 
cererne, hmwars larver äro bemwäpnade med taggar, och hos några 
förfiwinna de wid fifta Yudömsningen, fåfom förhållandet är med 
Aglia tau. / 

Utom håren finner man hos en del arters larver en'celer 
flera utmwerter på troppen. Så mwifar fig på 9:de och 10:e feg 

menterue hos Runnans larv och några andra dermed famflåg: 
tade en liten, föttig, blåalif utvert, fom fan efter djurets behag 
indragas od utffjutas. Ho8 näfton alla Sphingiders larver, 
äftvenfom hos en del Spimnrares, finnes på 11:te fegmentet ett 
fonifft horn, fom mid bafen är föttigt, men utåt hårdt, näftan 

-Elolitt: Ho8 en ftov del af Mätarnes larver fer man ocfå dy 
lifa utwerter, fom här ofta lifna fmå trädfnoppar, och Hos många 
andra larver af olifa familjer finnas öfwer Hela froppsytan fmå 
föttiga mWårtor. 
2 Hörr än larven öfmergår till pupa ömfar Han Hud flera 
gånger. -Detta intväffar för de flefta Heterocerer endaft fyra 
gånger, men hos några få, mycdet hårbewurna arter har man 
rälnat ända till fju eller åtta gånger. SHärmid afdrages huden 
helt vdj Hållet, få att det tomma flinnet Tifnar fullkomligt lars 
ven. Denna hudömsning liknar till eu del de Högre djurens 
fällning af epidermis"), med den flilmad lilmäl att hos desfa feds 
nare faller ide hårbeklädnaden af, emedan håren hos dem Hafma 
fitt föfte uti den egentliga Hhudmäfnaden, Hmwaremot larvernes 
hårbeflfädnad följer med flinnet, emedan den Har fitt föfte omer 
delbart i den allmänna Hetägningsamembranen eller epidermis. 
Häraf följer, att man fan på de Mdna larverne Elippa bort alla 
hår od) efter Yudömsningen finna dem åter lifa Härdeklädda fom 
förut. Detta fan likwmäl ide ffe med taggarne, hornen eler de 
föttiga utmwerterne. — NRär tiden för Yudömsningen nalkas blir 
larven orolig od äter föga eller intet, fätter fig flutligen ftilla 
och ffinnet brifter på ryggfidan af andra ellev tvedje froppsfeg- 
mentet. Genom denna öppning utdrvager djuret förft främre 
delen af froppen oc fedan den bakre, hwarefter det, fedan det 
hilat fig en fort ftund, börjar äta Med förnyad ifrer, och till- 
ocdjmed glupffare än förut. Sjelfwa Hudömsningen förfiggår på 
otroligt fort tid; ftundom behöfmas dertill endaft ett par minus 
ter, men många larver dö flilväl derunder, Hos Ymwarje art 
varierar antalet af hudömsningar Högft obetydligt, men de kunna 
något öfas eller minffas efter den ftörve om mindre tillgång på 

+) Den lilnar lilwäl närvmaft Yudömsningen hos Serpentes. 
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föda fom giftes. I fria tillftåndet torde lilwil Hudömsningare 
"ed antal mappt variera hos famma art. 

Då fjärihdonan lägger fina ägg fpridda, Iefva ockfå de uv - 
dem fläta farverne fpridda och enfamma; men när Honan läge 
ger äggen tilljamman på ett ftälle, lefwa ocffå desfa arters lar: 
ver familjwis tilljannnan, åtminftone en tid bortåt. — Lilväl 

fig några desfa artevs larver få dagar efter fläckningen 
rån fhwarandra od föra fedan ett enfamt ifs andra gwarftanna 

tillhopa till def andra eller tredje fudömsningen förfiggått, hmar- 
emot fomliga fövblifma tillfopa under hela tavvtilljtänder. Ifyns 
nerhet desfa fednave, ferdelks bland Spinnarnues, men äfmen 
bland Meottens grupper, förfärdiga åt fig ett gemenfamt läger 
af filfetvådar, lifnande en fpindelmäf, Hmaröfver frundom ut- 
fpännes ett tak af famma ämne, då ocfå ofta det derigenom bil- 
dade rummet afdelas genom ffiljomwäggar oc) mellanhwarf i flera 
gångar, allt efterfom djuren tillmera od) behöfma ftörre utrymme. 
Från denna gemenfomma boning Ieda till trädets eller meortens 
grenar flera med filletvådar öfmerfpunna mäigar, Hwilfa begag- 
nas då djuren begifma fig ut att föra föda, hmwaremot de för 
att hivila fig fomlas åter till den gemenfomma boningen, der de 
oc undergå fina hudömsningar. Några få arter fpinna äfmen 
här fina pupfofonger, men andra ffingra fig derifrån oc Hwarje 
individ föfer fig fitt ferffilda gömftälle. 

Större delen af larverne fefmwa fåledes ensligt, och det meft 
i öppen dager, men fomliga arter, hwars organijation ide tåler 
fiftens inwerkan, förfärdiga åt fig fillehylfor, inom Hwilka de 
undergå fin metamorphos: Bland desfa, four till förre delen 
äro ganffa fmå, föfta några fina hus midt idland eu för Hela 
deras lif tillvädlig föda, under det att andra, fåfom Psyche 
m. fl., draga dHesfa hus med fig öfver allt, Hwareft de tåga 
fram, och utfträda derur endaft hufmudet och Hröftfötterne när 
de wilja äta. Desfa boningar beftå antingen af rent filke eller 
af genom. fillestrådar förenade wertpartillar, fom ligga mer eller 
mindre mwöl ovduade tntill efter öfmer Ywarandra. Nedan af 
ämnena, fmwaraf hufenr äro förfärdigade, oh af det fätt, Ywar- 
uppå materiolierne äro fammanhopade, fan man oftaft urvfälja 
fjärikarten, fom deri bor. Andra arter, fåfom de flefte Bed 
lare, fommonrulla åt fig werternes blad och bilda fig derigenom 
ett fus, Hwari larven bor, eller dit Han tager fin tillftykt. Nås 
gra flägtens larver lefma uti det inve af Werterne, antingen uti 
bladen, fåfom åtffilliga Chetocerer, ellev i vötterne, fåfom: Hle- 
piolus, Crambus oh en del Noetuc, elev inuti ftjelfen eler 
ftammen, fåfom: Zeuzera, Cossus, Setia, Nonagria m, fl. 
efferv inuti frögommenga eller fröfufen, fåfom ätffilliga Ehetocever: 
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Med undantag af en del Motts larver, Hmilfa Hämta fin 
näving af pelöwert oc andra animaliffa ämnen, tillgripa de öf- 
riga näfton endaft vegetabiliev. Tillodmed fådana werter, fom 
äro obehagliga för de flefta andra djur, blifwa ide ffonnde af 
desfa. Man fönner larver, fom hämta fin näring af de meft 
narcotiffa och giftiga Werter, fåfom Cicuta, Daphne, Datura, 
Atropa, BEuphorbia m, fl. De faftigafte blad oc frukter anv= - 
gvipas ide mindre än de torrafte werter oc mwertdelar. Mun= 
delarnues fammaonfättning är ocffå Hos tlarverne af den beffaffen- 
het, att' de funna föndergnaga det hävdafte träd. Af Heta kända 
antalet  Tarver har man beräknat att ungefär O,ss tillkomma 
dicotyledonerne, 0,10 monocotyledonerne och 0, os acutyledonerne. 
Bland alla mwertfamiljer äro Amentaceerne de, fom mäft äro ut- 
fatta för fjärilslarvernes förödande inverkan. Enfaomt eken tje- 
nar fill föda för inemot 200 olifa arter, elfer femtedelen af 
alla fända larver. Dernäft är björken rvifaft på larver och eger 
en mängd, fom uteffutande deraf hämtar fin föda. Antalet, 
font angriper barvträden, är deremot ide få ftort, men indivi- 
devues antal är få mydet viktave, få att de flefta af desfa 
arter äro utomordentligt ffadliga. Sådane larver, fom äta blad, 
blommor om mjuka bladffaft, äro de talrifafte, Hmaremot det 
mindre antalet är inffväntt till wisfa mertdelar. De flefte Cu- 
cultlide förtära endaft blomftiren, hwaremot Dianthoecierne en 
daft angripa fröfapslarne. En del avter, fäördeles af flägtena 
Carpocapsa, Phycis, Ornix, Grapholita oD. f. w., äro frö 
ätare; andva, fåfom flera Tortrices oh Tinem, Itefwa i de 
unga flotten af barrträd, oc andra åter, fåfom Coeec. resinana, 
endaft ti fådan. De Oladminerande arterne, fåfom Lyonetia, 
Lithocolletis, Opostega wm. fl., förtära endaft bladens inve des 
lar, utou att ffada epidermis. Somliga äro Harfätare, få att 
de, fåfom Lampros-avterne, endaft förtära den egentliga barken, 
eller, fåfom några af flägtena Grapholita oh Carpocapsa, 
endaft anlita baftet eller Ymwittocden. I det inre af träden, gve- 
navne eller vötterue Iefma åtev Setioidm, Cossus, Nonagria, 
några Botys-arter m. fl., under det att Ilepioliderne, Agrotis 
oc några Noctwe förtära vötterne. Knappt någon del af wer- 
ten finnes, fom ide tjenar till näving: för ett mwift antol fjäril 
farvev, lifmäl förhåller fig antalet af dem, fom äta blad, till de 
öfriga fom 10:1, Hhmwilfet är ett för mwerterue gynfamt förhål- 
lande, ty om frommen, röttevne oc blommorna woro i lifa mån 
utfatte för larver fom bladen, Olefme ffadan betydligt förre. 
Efter antalet af de olifa merter, Ywarnå larverne af Mwarje 
art Iefiva, indelas de uti monophager, eniophager odM poly- 
phager. Till de förfta Höra fådane, Hwilfa antingen uppehålla 
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jig på en enda eller på några få närflägtade mert-arter, fåfom: 
några arter af flägtet Cucullia, hwilla endaft angripa Ver- 
baseum, under det att andra af fanuna flägte uteffutande anlita 
mwertflägtet Artemisia; Oxyptilus endaft Hieracium; Macrosila 
endaft barrträden oo. f. mw. Till de andra höra alla de larver, 
hiwilfa lefva af två eller flera till olifa flägten hörande werter, 
fåfom Macroglossa fuciformis, fom Iefwer på Lychnis, Orobus 
od Trifolium. Till den tredje afdelningen Höra alla de lar 
ver, fom hämta fin näring af många till olifa flägten oc fas 
miljer hörande mwertsarter, fåfont Nunnan, Hwilten angviper få- 
mäl löftväd fom barrträd o. f. m, Man unde oc indela lar: 
verne i trädätande oc örtätande, emedan det gifmes många are 

ter, fom uppehålla fig på flera olifa trädflag, utan att Nej 
angripa någon egentlig ört, och få twertom, Trädlarver äro 
done fom Notodonta, Endromis m. fl., hwaremot larverne till 
Anthrocerotde od många Noctue äro örtätande. Några få 
arters larver, fåfom Cosmia m. fl., äro mertliga rofdjur, få 
att de uppfräta andra både af deras egen art od af andra ars 
ter od flägten. Atffilliga andra äro, fåjom Ekorrefpinnaren, 
utan att mara egentliga rofdjur, dot få ilffna, att de anfalla 
Hmwarandra oc tilldela Hmarandra ofta dödlikfa får, om de fomma 
förnära tillfamman. Så midt man hittills fännerv Ilefmer endaft 
en enda art fåfom larv parafitifft på andra djur, ungefär Likt 
Iöneumoniderne bland Hymenoptera. Denua är Chilo car- 
nifex från Madagaffar, Hwilken förtär pupan till ett pår Spinz 
nare-arter och förfärdigar wid förpupningen fin fofong inuti den 
angripna hylfan. 

Larvotillftåndet marar längre eller fortare tid allt efter av: 
ten, lefnadsfättet, födvämnena oc årstiden. De fom tefma utaf 
faftiga mwerter utmedla fig mydet fortare än de, fom tefiwa af 
mera torra ämnen, fåfom gräs och lidjenes, En del arter äta 
endaft om natten oc Hmwila om dagen, under det att andva äro 
få frätgiriga, att de äta näftan oupphörligt. De förra tillbringa 
i allmänhet en längre tid uti larvtillftåndet, under det att de 
fednare ftundom vedan efter, 14 dagars eller tre wedors tid äro 
färdiga till förpupning.  Atffilliga Iefa fåfom Lkarver öfver 
tvenne mwmintrar (fåfom Cossus ligniperda) od förmandta fig 
förft efter desfas förlopp till pupor; andra Ilefma endaft ett är 
effer en fommar. Många af wåra inhemffa arter uttlädas ur 
äggen wid fommarns flut eller under höften, äta tills den fallare 
årstiden inbryter, tillbringa mwintren under en flags minterdmwala, 
uppmafina de förfta madra dagarne den fommande måren och 
förpupag mid mårens flut eller i Hörjan af fommarn. Många 
andra, fom flätas om måren, utbildas till fjärilar under loppet 
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af fommaren, hwaremot andra. falla i eu flags Iethargie under 
Juli och Augufti månader o$h tilloringa på detta fått tiden till 
följande mår, då de uppmwafua och fortfätta fin utvecting. Men 
det händer doc äfven, att tillodmed individer af fanuna full ut- 
wedlas på olifa Tid. Några funna nemligen förpupa fig och gife 
ma fjärilar fanmma år fom de äro flädta; andra deremot mänta 
till jöljaude året. 

Det är under larvtillftåndet, fom fjärilarne i allmänhet, oc 
fåledes äfwen de fom tillföra nu förewarande hufmudafdelning, 
åftadfomma ftörfta ffadan för åferbvuket, ffogshushållningen oh 
de menfeliga handteringarne i öfrigt. När wmwisfa arter förefonuna 
i omwanlig mängd, funna de på otroligt fort tid förftöra de frodi- 
gafte ängar, ffönafte fädesfält och mejt lofmande planteringar, och 
detta på flera tunnelands midd. — Så fe wi ju Helt ofta Efarne 
på förfonmaru aftöfmade, ftående nafua och fala, fåfom more de 
alldeles bortdöda. Det är till ftörre delen fjärillarver af arter, 
tillhörande denna hufmudafdelning, fom förorfafa detta. — Audva 
göra detfamma med harrträden, ehuru deras förödande intverfan 
ej ffer uti få ftov ffala i mårt timat fom uti fydligare länder. 
GStundom förefonumer det få, fom om en ofyulig eld ftrvök fram 
öftoer ängar och fädesfält under måren oc förbrände aräfet och 
brodden, oc) mången anav ej, att det är en masfa larver af nå 
gra Hithörande fjärtlarter, fom ftryter fram i jordbrynet och af- 
biter gräfet eller brodden, eller uppfräter förre eller mindre delar 
of voten, och på ängarne förftör ide blott ffördeu för det inner 
marande året, utan äfoen för de tommande. Mången biffötare 
fer med ledsnad en eller flera af fina bifupor blifma tomma på 
bi Han tror måhända, att bien dött af vvift Hå föda, men det 
är oftaft ide förhållandet, utan larven till en Mottart Har innäf 
lot fig i marfoforne och genomätit dem i alla riktningar, förpes 
fat luften i fupan med fina erevementer oc derigenom förorfafat 
död åt eller förflfingring af difamhället. SÅ äro många af denna 
ofdelnings fjärilavter ffadliga i flera affeenden, men deras ftora 
betydelfe i naturens oeconomie får ide underkfännas. De tillhöra 
ide blott natuvens venhållningshjon, åt hmilfa uppdraget att förs 
ftöva döeude mwerter blinvit giftvet, utan de äro äfven dland.jemns 
wigtsfyftemets uppvätthållare oc Hafma af Honom, fom håller 
detta fyftems finofte men föfrafte trådar i fin Hand, Olifmit ålags 
de att hålla ett waktfamt öga ifynnerhet på wertvikets aljter. På 
det att de lifmäl ide ffola ffrida öfwer gränferne för fin merts 
fambhet, hafva de i fin ordning Olifmit underfaftade andras uppfigt. 
Iöneumonernes avtrifa grupp bland Hymenopterues ordning (ef 
mer till ftörfta delen parafitifft i desfa larver eller i puporne, 
hmwilla de flutligen döda, och de infeftätande jemte en ftov del 
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bland de fröätande foglarne fefwma antingen fjelfwa af desfa djur 

eller uppföda åtminftone fina ungar dermed. 

Få äro jemförelfewis de arter, fom äro för of direkt nytti- 

ga, men äften desfa äro det tillfölje af larveng mwerffamhet eller 

fonftdvift. Nedan länge har Sillesfpinnaren mavit för Europe 

erne befant, oc) hans fabrifat är numera efterfrågad af näftan 

en hmwar, äfmen om det juft ide fan väfnas till nödmwändighets- 

artiflarne. Länge war dema art den enda, genom wars larv 

man trodde fig funna erhålla rätt dugligt filfe, på få fött att 

man upphasplade Hans pupfofonger, men fednare tiders upptöcter 

hafmwa fäftat uppmärkffamhet wid flera andra arter, ehuri desjas 

odling ännu ide hunnit den utftväckning, fom den manliga avtens 

(Sericaria mori). En annan art af amma flägte har blifmwit 
upptädt på födra fluttningen af Himalaya, Ywilken tefwer på der 

mwerande milda mullbärstrväd och temnar fita godt filke fom den 

längft befanta arten. Men äfven andra arter hafwa tilldragit 

fig uppmärxtfombet för det utmärkta file, de lemna. Bland des- 

ja må nämnas: Bombyx radama och B. diego från Mada= 

gaffar, Saturnia assamensis od S. pernyi från S. Afien, af 

fmilfa båda fiftnämnde den fednare lefmer på Ef och fåledes jems 

förelfemwis lättare låter fig uppföda. Med denna art Hafwa förs 

föl i Frantvife blifmit gjorda, milla fördelaftigt utfallit. Meed 

en annan, Saturnia cecropia, från MN. Ameritas Förenade Sta> 

ter hafwa förföf att uppföda larverue under bar Hinunel blifmit 

gjorda både i Tyffland och Frankrike oc hHafmwa under loppet af 

flera år lydats. Saturnia cynthia från China od Indien, fwars 

filfe är utomordentligt godt, har man hoppats funna aeclimatifera 

i födra Frankrike, och lydas ganffa fannolift Häri, fedan man 

funnit, att def; larv ide blolt fefwer på bladen af ailanthus-träs 

det, utan äfmen håller till godo med Lactuca, Ricinus, IBide och 

wanliga bimpernellen (Poteria sanguisorba). I Frankrike har 

man och nu funnit ett fött för detta filfes afhaspling, Hwilken 
hittills ide lydate hwarken i China eller Europa. 

Då larven hunnit fin fulla utwecling uppföfer Han ett göms 

ftälle, der Han förwandlas till pupa. Tednen Härtill äro näftan 

de famma fom till en föreftående Yudömsning: Han Hliv orolig, 

iupphör att äta, färgernas glans minffas och flutligen afdrages 
larvhuden, Hwarefter djuret wifar fig i fin nya form. 

Pupan är hos Hetevocererne till formen ide få warievande 
fom Hos Rhopaloceverne. Den främre delen är tvubbig, thorax 
regionen eylindviff och abdominalvegionen affmalnar fmåningom 
till en fonift form. Hos några arter undergå endaft de ferflilda 
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partiernes flidorv en ellev annan modifikation; få t. er: förlänger 
fig den främre delen af hufmudets famt tungana flida till en näs 
ftan friftående cylinder, fom är frökt omtring fig fielf, hos en del 
Sphingider. Ho8 Dianthoecia åter bilda mwingflidorne en tvub- 
big, utftående förlängning, fom går framåt bröftet lift en flags 
plandjett. Hos Cucullia od Cloeophana äro bhatkfötterne innes 
flutne uti eu lång flida, fom ftundom ftväder fig utom pupans 

' batre fpets. Hos Psyche är haunens pupa af manlig form, men 
honans är mwalsformigt uppblåft, näftan fom en Dipterpupa. — 
Segmentskanterue äro ftundom garnerade med fmå fymetriffa 
taggar, fåfom hos Cossus, Zeuzera, Setia m. fl., eller med fmå 
hårpenslar, fåfom hos Nunnan m. fl. Hos ftörfta delen arterne 
är pupan alldeles jemn och flåt på ytan, men hos fomliga är den 
beftrödd med nedtrydta punkter. 

Färgen är manligtwis brun eller lerfärgad, mer eller mins 
bre vödaktig, men Hos en del arter, Hwars fofonger Heftå endaft 
af några få trådar oM Ymwars pupor äro mera utfatta för ljus" 
fet8 inwerfan, finner man andra färger. Så är t ex, Nunnans 
pupa fopparfärgad eller brongerad, oc pupan till Zerene gros- 

' sulariata Prydd med bruna oM gula ringar o. f. mw. En del 
pupor, fåfom Catocala, äro betädta af ett blågrått puder 

ISA td 

Ho8 en del avter, Hmwilfa fåfom larver od pupor lefwa uti 
det inve of Wwerterne, Warsnar Man hos pupan en werflig Iocomo- 
tion. Denna är offä rödmändig, om den fullbildade infecten 
ffulle funna utgå ur fitt föngelfe. Derföre nävma fig puporne 
när Eädningstiden nalkas, den öppning fom larven på förhand 
härtill beredt i trädets eller wertens yta. Så fer man ofta de 
toma pupffinnen till Cossus ligniperda, Trochilium apiforme 
och Zeuxsera cesculi med främre hHalfmar utanföre barken af de 
träd, deri larven Iefiwat oc pupan tillbringat fin tid. Förr än 
Hädningstiden infaller äro desfa pupor ofta öfmer 6 tum afläga- 
nade från larvgångens öppning, men när den tiden nalkas ffjuta 
de fig fram uti gången med tillhjelp af de fmå taggar, fom gar 
nera abdominalfegmenterne. De hwilkfa 60 utt jordens ftöte oc 
fom underftundom finnas mer än 6 tum djupt deri och fom fakna 
fådane hjelpmedel, Hjelpa fig på annat fött: med främre delen af 
hufvudet fnåda de fig en mwäg, under det att abdomen vöres i o- 
lifa divectioner. 

Pupan Hmwilar antingen i jorden ellev uti den mertens des 
lar, der larven Ilefwat, eller och uti en filkeshytlfa (fontong), fpuns 
nen af larven och fäftad på tjenligt ftälle ofman jorden. Idde blott 
de larver, fom Ilefmwa på lägre mwerter, utan äfmen en ftor del af 
dem, fom Iefwa på tväden, tillodmed Högt upp i desfas toppar, 
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förpupa fig i jorden. Fur detta ändamål nedfriga desfe fednare 

tarverie längs tvädets ftam och, lift de öfriga, nedborra fig ijorz 

den, der denna finnes devtill tjenlig, efwad detta då är nära ins 

till moderplantan eller längre devifrån. En del af dem, fom få 

undergå fin metamorphos i jocdett, göra fig ide den mödan, att 

fpinna någon Hylfa, hvaremot andra före förmandlingen fammans 

fitta jordpartiklar medeljt en gummiartad mwätfta och förena dem 

ytterligare genom några fina filkestvådar till en fofong, fom lit 
nar en jordboll, och häri utdergå de fit förmandling. 

Bland de arter, fom förpupas ofman jorden, åtnöja någras 

larver fig med att draga några filkestrådar i olika viktningar, få 

att det Hela får en ifs liffet med en fpindelmäf, om undergå inom 

denna fin förmandling, fåfom förhållandet är med en del avter af 

flägtet Plusia; en ftörre del andva arter ega få ringa tillgång 

på filfesämne, att de omgifwa fig endaft med några få tvådar, få 

att pupan fofthålles mid trädfraummen eller annat dylikt Enapt ge= 

nom attnat än analfpetfen, under det att andra åter förena ges 

nom några få trådar moderpfans blad till ett hus åt jig under 

puptillftåndet. Några andra erfätta den ringa tillgången af fil- 

fesämne genom att uppblaonda tvådarne, hwaraf fofongen bildas, 

ned de Här, Qwarmed de mwarit Heflädde och Mfwilfa larven för få? 

dant ändamål afbiter. En del andra taga, ferdeles de fom äro 

föga elfer alls ide hårbetlädda, fin tillflygt till främmande äm= 

nen; fåfom afgnagade trädbitar, bladjtycken, fragmenter af barf, 

tafmar oc mosfa; eller och taga de fit boning i fpringor i tväd, 

ftenhällar elfer muror, fwilkfa fpringors öppningar de öfmwerjpinna 

med filfestrådar. De åter, fom hafwa rifigare tillgång på fil 

fesämne, fpinna omfring fig en mycet tät tofong, fom hos en det 

avter är näftan pergamentartad, milfet den Olifmit derigenom att 

larven fammantittat fillestrådarne villigen med en gwnmiartad 

mwätfta, fom fedan hårdnat i luften. 
Kokongens form är lika mwarierande, fom defz beftåndsdelars 

beffaffenhet, men är näftan alltid lifa för arterne af fanmma flägte 

eller grupp.  Wanligen är den omwal eller elliptiff; hos några 

är den wäl omal, men närmar fig lihväl något cylinderformen, 

fåfom hos GCfefpinnaren; hos andva är den förlängd fåfom en 

flida; Hos några är den fpolformig, fåjom hos Batardfwärmars 

ne, men fos andra lifnar den en tvånghaljad flaffa eller fulls 

ftjelpt båt. 
Kofongen tjenar ide blott till att ffydda pupar not fiender 

och mot mwäderlekens menliga inwerfan, utan äfven att gifma fjärs 

ilen ett ftöd, när han bräder pupffalet och bemödar fig att fjlippa 

derur. Egde han ide detta ftöd, få fulle Han, fedan han dvagit 

fötterne ur deras flidor, ide funna frigöra fig från återftoden af 
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pupffalet. dv pupan åter nevgväfd i jorden, få eger fjärilen ett 
fådant ftöd af denna fin omgifning; är hon fojtfatt mid franmmen 
of ett tväd efter längs en gren, erbjuda desja ett liknande fröd. 

Puptiden mwarar olika för olifa arter och varierar äfmen ide 
obetydligt inom fwarje art. För några arter warar den ide myc 
fet öfmer en meda, för andra deremot 5 till 6 månader, under 
det att den för andra fträcter fig int på tredje året. I allmäns 
het ffulle man funtia föga, att de mindre arterne Hafma fortare 
puptid oc de förre deremot längre, men undantagen Härmid äro 
ganffa många. — Det händer och att larver, tillhörande famma 
art och Full, och fom temligen famtidigt förpupats, likväl efter 
mydet olifa puptid gifmit imagines. NRågra jhafwa blifvit fjär 
itar fanuma år, fom förpupningett ffett, andra följande år och res 
ften förft tredje och tillodmed ej förr än fjunde året devefter. Pu- 
pan fan ocffå uthärda en ganffa låg temperatur, utan att deraf 
dö. Mian har t. ex. of Smerinthus tilie funnit pupor, fom mas 
vit under mintren förmandfade till en isinasfa, men fifväl till 
ftörfta antalet upptintat och Hlädts följande år. 

Rär Häcningstiden för pupan nolfos, förändras färgen på 
ffalet och detta mjuknar, få att det på ryggfidan af thorarvegios 
nen fött Ovifterv under den påträngande fjärilens bemödanden att 
utfomma, men när pupan är intnefluten i en fofong elev i em 
wertdel, måfte fjärilen äfen bryta fig mäg genom denna. Hvs 
några arter drager larven på förhand omforg om att aflägsna 
alla hinder. Larven till Tinea granella, fom Iefwer inuti ceves 
aliernes forn, fringguager fornet i den ändan, mot gwilfen pu 
pans främre del ffall wända fig, få att ett rundt lod häraf bil 
das, Mmwilfet blott på ena fidan fafthänger med öfriga delen af 
fädeskornet, oc gifmer efter för fjärilens minfta påtvängning. 
foarverna till en del Tortrices, fwilkfa fanmmandraga blad till pups 
tofongen, affräta på det ftälle, mot Hwilfet pupans hufwud ffall 
mwara rigtadt, bladet, få att endaft den ytterfta membranen häraf 
åtevftår, Owilfen lätt genombrytes af fjärilen. Ungefär på lik 
nande fött förhålla fig de larver, fom förpupas inuti andra mjuka 
mertdelar. Hos andra arter bildar larven ett Hål på den egent- 
liga fofongen och förfärdigar deröfiver ett ferffildt lod, fom fö 
ftes mid fofongen endaft med några få fillestrådar, Mmwilka mid 
fjärilens påträngande lätt brifta. Larven till andra arter lägger 
öfver öppningen of fofongen filfestrådarne nätformigt öfmer Mmarz 
andra och då desfa derjemte äro mycet elaftiffa, Har fjärilen ej 
fwårt att bana fig på detta ftälle mäg uv fofongen, äfmen om 
den för öfrigt är än få faft. Då larven på dylikt fätt ide dras 
ger förforg om fättet för fjärilens ntflippande ur fofongen, hän 
der det att pupan banar wäg för Bunom, när Hädningstiden är 
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ime. Hos de arter, der detta är förhållandet, är pupan i främre 
delen bewäpnad med en eller flere taggar, med hwilfa Hon genoms 
borrar folongen. Hwad andra arter betväffar, Ymarå fofonger 
äro af lifformig, mer efter mindre pergamentartad byggnad, må 
fte åter fjärilen fjelf ffaffa fig friheten. Detta ffer på det fättet, 
att han utfipprar en mwätffa, fom upplöfer det gummi, hwarmed 
filfestvådarne äro fommankittade på det ftället, der han ffall utgå, 
och tränger fig fedan fram genom eller emellan de eftergifmande 
tvrådarue. 



Lepidoptera Scandinavise 

Heterocera. 

Fjärilarnes andra hufvudafdelning utgöres af så skiftande 

och mångfaldiga former, att den icke kan naturenligt förblifva 

odelad. Men icke blott slägten och familjer äro tydligen skilda 

i naturen, utan om man rätt betraktar de olika formerne, fin- 
ner man äfven större sectioner ganska märkbart vara antydda. 

Redan LINNR varsnade detta, då han fördelade hithörande ar- 
ter på tvenne stora slägten: Sphinx och Phalena, hyilka LÄ- 

TREILLE, som äfven tydligt insåg detsamma, sedermera upp- 
höjde till tvenne större sectioner, som han benämnde: Lepidop- 

tera erepuscularia och Lep. nocturna, dervid väljande benäm- 

ningarne efter den tid af dygnet, som djuren ansågos vara mest 

i rörelse, ehuru här, liksom ofta annorstädes, det inträffade, att 

hvad genom namnet skulle betecknas icke öfverensstämmer med 

verkligheten, då största delen af Lep. erepuscularia, och en ej 

obetydlig del Lep. noeturna äro i rörelse endast om dagen, och 

detta tillochmed midt under den starkaste solhettan, samt hvila 

sig under natten, liksom de egentliga dagfjärilarno. Fastän akt- 

ningen för den store mannen länge bibehöll hans benämnings- 

sätt och indelningar, hafva likväl båda numera blifvit temli- 

gen enhälligt öfvergifna. Försöket att jemte dessa båda upp- 

föra en tredje section under namn af Lep. microptera eller Mi- 
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crolepidoptera, har icke lyckats och kan ej eller någonsin inom 

den strängare vetenskapen godkännas, hufvudsakligen derföre, 

att en sådan afdelning, såsom egande en hel annan indelnings- 

grund än de båda andra, vore ologisk, utom det att ibland de 

båda andra afdelningarne förekomma lika små fjärilar, som bland 

de egentlige Mierolepidoptera, Vid ett noggrannare betrak- 

tande af Heterocererne finner man dock tydligen trenne större 

grupper eller sectioner vara i naturen grundade. Af alla har 

också DUMERIL tydligt insett detta, i det att han delade alla 

Heterocerer i trenne grupper: Olosterocera, Nematocera och 

Chetocera, Väl kunna de icke bibehållas i samma skick, som 

han har framställt dem; väl kunna de icke eller alla, eller, som 

han gjort, hvar för sig ställas på samma linea som Rhopaloce- 

rerne, men de både kunna och böra med någon modification 

bibehållas såsom grupper af Heterocera, och äro lika berätti- 

gade till erkännande, som de sectioner, hvilka blifvit allmänt 

antagna inom Rhopalocererne. BOISDUVAL förkastade dem 

alla, hufvudsakligen derföre, att han icke kunde utfinna säkra 

karakterer för de ifrågavarande sectionerne. Tan föreslog der- 

före icke eller något annat i stället. Icke eller har någon an- 
nan efter honom försökt det. Vill man blott hålla sig vid ett 

enda organ, så kan man icke eller nöjaktigt särskilja dessa soc- 

tioner, men tager man hänsyn till flera, såsom man uti ett na- 

turligt system bör, lär det icke vara svårt äfven för nybegyn- 

naren att komma till rätta med dem, Vi bibehålla derföre här 

DUMERILS benänmingar äfvensom hans indelning, sedan vi lik- 

väl bland Nematocera uppllyttat hans slägten Lithosia, Noctua 

och Geometra jemte några andra, som otvifvelaktigt höra dit, 

och gifva här diagnoser för dessa trenne secetioner, hvarefter, 

såsom vi hoppas, man lätt skall kunna afgöra hvarthän en för- 

handenvarande Heterocer hörer: 

I. Closterocera: Vingarne alltid odetade och bak- 
vingarne försedde med häållhake, breda, med korta fransar; 
nervulationen fullständig; antennerne spolformiga eller pris- 
matiska, och bakvingarne då med tvenne abdominalnerver 
och genom tvernerv slutet subcostalfält, samt framvingarne 
utan både dorsal och postdorsalnerv, men med subdorsal- 
nerv, som går temligen långt innanföre sjelfva inkanten af 



3 

vingen, eller ock bakvingarne med 3 aldominalnerver och 
framvingarne endast bakom mediannerven med subdorsal- 
nerv, hvilken går i sjelfva inkanten af vingen; eller slutligen 
untennerne spolformiga eller kamformiga och då bakvingar- 
ne med tre abdominalnerver samt framvingarne bakom me- 
diannerven med både dorsal- och subdorsalnerv, eller blott 
subdorsalnerv, hvilken då är enkel och går i sjelfva inkan- 
ten af vingen; framvingarne alltid utan inskjutningsfält. 

I. Nematocera: Vingarne alltid odelade och bak- 
vingarne breda med korta fransar; nervulationen fullstän- 
dig; -antennerne borst- eller trådformiga, stundom kamfor- 
miga; bakvingarne antingen med tre abdominalnerver under 
det att framvingarne dels hafva både subdorsal och dorsal- 
nerv jemte inskjutningsfält, eller dels endast grenig subdor- 
salnerv, men i båda fallen längt innanföre inkanten af vin- 
gen; eller bakvingarne med på sin höjd två abdominalner- 
ver, oftast utan ett genom tvernerv slutet subcostalfält, samt 
stundom utan hållhake, under det att framvingarne ega en 
enkel subdorsalnerv temligen långt innanföre inkanten, men 
sakna både dorsal- och postdorsalnerver. 

IM. Chetecera: Vingarne antingen odelade eller 
klufna i flikar; bakvingarne i förra fallet antingen breda 
med korta fransar eller m rycket smula med fransar, som äro 
lika med eller öfverstiga i längd vingens bredd; antennerne 
borst- eller trådformiga; då balkvingarne äro brad: är ner- 
vulationen fullständig, och bakvingarne ega tre abdominal- 
nerver, under det att framvingårne sakna både dorsal- och 
postdorsalnerv, men ega utåt enkel subdorsalnerv, temligen 
långt innanföre inkanten; men då bakvingarne äro smala 
med långa fransar, är deremot nervulationen ofullständig, 
så att endast 1—3 af vingarnes hufvudnerver äro tillstädes. 



seen. x. CLOSTEROCERA. 
Alla Olosterocererne hafva med Nematocerer och en-stor 

del Chetocerer det gemensamt, att vingarne äro odelade och 

bakvingarne breda med fransar, som äro vida kortare än vin- 

gens bredd, men skilja sig således från resten af Chetocererne, 

derigenom att desse hafva mycket smala, nästan lancettformiga 

bakvingar med så långa fransar, åtminstone i vingens inkant, 

att deras längd är lika med eller öfverstiger vingens bredd. 

Från samma Chetocerer skilja de sig vidare med bänseendo till 

vingarnes nervulation, hvilken hos dem alltid är ofullständig, 

så att en eller flera af dessa hufvudnerver: subcostalnerven, 

båda mediannerverne och subdorsalnerven saknas antingen på 

båda paren vingar eller på ettdera, hvaremot alla Closterocerer 

alltid ega dessa fyra nerver på alla vingarne. Från de Cheto- 

cerer, som ega i fikar klufna vingar, skilja sig Closterocererne 

vid första ögonkastet genom sina hela, odelade vingar. 

Closterocerernes antennform skiljer dessa fjärilar genast 

från alla Nematocerer och Chetocerer. Antennerne äro alltid 

spolformiga eller prismatiska, så att de äro på midten till mer 

eller mindre grad tilltjocknade, men mot roten och spetsen af- 

smalnade, eller ock småningom tjockare utåt, hyaremot de hos 

båda öfriga svetioner äro alltid tråd- eller borstformiga. Endast 

ett enda, till vår Fauna icke hörande slägte bland OClosteroce- 

rerne har borstformiga antenner. Detta slägte är: Paranthrena, 

men oagtadt antennformen skiljer det sig genast från alla Ne- 

matocerer och Chetocerer derigenom, att framvingars subdorsal- 

nerv löper i sjelfva inkanten al vingen, så att denna kant bil- 

das af samma nerv. 
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Nervulotionen är något varierande med hänseende till de 

olika familjerne inom sectionen. Några hafva likt de Chetoce- 

rer, som ega fullständig nervulation, tre abdominalnerver på 

bakvingarne, nemligen subdorsal-, dorsal- och postdorsalnery, 

men då förhållandet är sådant, finnes af dorsalnerverne på fram- 

vingarne antingen endast subdorsalnerven, hvilken då också lö- 

per i sjellva inkanten af vingen, Så att knapt något af denna 

finnes utanföre nerven, eller både subdorsal- och "dorsalnerver, 

hvilka båda löpa temligen långt innanföre vingens inkant, hvar- 

emot alla Chetocerer med tre abdominalnerver ega på framvin- 

garne endast subdorsalnerven, hvilken också alltid löper långt 

innanföre vingens inkKant, så att den icke bidrager till bildandet 

af denna. Äfven några få Nematocerer hafva likt de nu omta- 

lade Closterocererna och Chetocererne alla tre abdominalner- 

verne på bakvingarne och af dorsalnerverne endast subdorsal- 

nerven på framvingarne, men denne sednare är då gaffelformigt 

grenig och löper alltid långt innanföre vingens inkant, hvarföre 

Closterocererne skilja sig således, utom hvad antennformen be- 

träffar, från dessa endast derigenom, att subdorsalnerven alltid 

hos dem är enkel, och icke grenig, ehurw stundom försedd med 

dubbel rot. Några Closterocerer likna en del andra Nematoce- 

rer deri, att de hafva på bakvingarne alla tre abdominalner- 

verne och på framvingarne både subdorsal- och dorsalnerv af 

dorsalneryverno, men skilja sig från dem, utom genom antenn- 

formen, äfven derigenom att i framvingarnes diskfält, äfven om 

detta är deladt, aldrig finnes något egentligt inskjutningsfält och 

vid diskfältets främre hörn aldrig något slutet radialfält, hyare- 

mot hos dessa Nematocerer finnes åtminstone det ena af båda 

nämnde fälten, Vår Faunas alla Closterocerer sakna också all- 

tid slutet radialfält. Öfriga Closterocerer hafva på bakvingarne 

alltid endast tvenne abdominalnerver, nemligen subdorsal- och 

dorsalnerven, samt af dorsalnerverne på framvingarne endast 

subdorsalnerven, då här således saknas både dorsal- och post- 

dorsulnerven.  Häruti öfverensstämma de således med mängden 

at Nematocererne, men skilja sig från en ej obetydlig del äfven 

af dessa, derigenom att framvingarne alltid sakna radialfält, 

hvilket finnes hos en mängd Nematocerer, eller genom näryva- 
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ron af hållhake på bakvingarne, hvilken saknas hos en del Ne- 

matocerer, eller ock änteligen derigenom, att framför diskfältet 

finnes nära basen al bakvingarne och emellan subeostalnerven 

och främre medianneryven ett genom en tydlig tvernerv slutet 

subeostalfält, hvilket deremot endast träffas hos en mindre del 

af Nematocererne och oftast då är bildadt genom subcostalner- 

vens adnexation med främre mediannerven eller genom subco- 

stalnervens klufna rot. Derjemte ega alla dessa Closterocerer 

på framvingarne. framom mediannerverne icke blott subcostal- 

nerv, såsom alla Nematocerer, utan äfven en tydlig, servdeles 

starkt utvecklad costalnery i sjelfya framkanten af vingen, hyil- 

ken nerv finnes endast hos en ringa del Nematocerer. Från den 

mindre del af Nematocererne, som endast ega en abdominalnerv 

på bakvingarne, skiljas Closterocererne lätt genom tillvaron af 

åtminstone tvenne sådane. 

Af de nio familjer, som tillhöra denna section och hittills 

blifvit bekanta, eger Skandinavien endast arter aftrenne, hvilka 

efter följande schema lätt från hvarandra skiljas: 

1:o, Costa tantum subdorsalis pone costam medianam poste- 
riorem alarum anticarum, (Blott subdorsalnerv bakom 
bakre mediannerven på framvingarne.) 
1) Coste abdominales alarum posticarum 2. Arcola sub- 

costalis al. posticarum eostula transversa versus ba- 
sin clausa. Ocelli nulli. (Abdominalnerverne på bak- 
vingarne 2. Bakvingarnes subcostalfält mot vingbasen 
slutet af en tvernerv. Inga punktögon.) SPHINGOIDAE. 
Coste abdominales al. posticarum 3. Areola subco- 
stalis al. posticarum erga basin minime elausa, Ocelli 
adsunt. (Abdominalnerverne på bakvingarne 3. Bak- 
vingarnes subeostalfält alls icke slutet mot basen. Punkt- 
ÖRON ÄNDAN: Lade I are sense Torpet SA NSRINTOTDAER: 

Il:o. Costa et subdorsalis et dorsalis pone costam medianam 
posteriorem alarum anticarum, Coste abdominales al. 
posticarum 3. Ocelli adsunt, (Både subdorsal- och dor- 
salnerv bakom bakre mediannerven på framvingarne. Ab- 
dominalnerverne på bakvingarne 3. Punktögon finnas). 

: ANTHROCEROIDZE. 

[So 



1. am. NPHINGOIDA, (tårey 
Antenna prismatice, apice tenwiore, maris infra 8co- 

binceformes, pilosm Il, ciliate, feming simpliciores, AleX an- 
teriores elongatce, sat angustate, posteriores frenate. Oculi 
magni. Ocelli nulli, Costa tantum subdorsalis pone cos- 
tam medianam posteriorem alarum anticarum e basi radice 
duplici oriens. Coste abdominules alarum posticarum due. 
Costa costalis alarum antiearum adest. Areola discoidalis 
alarum omnium elausa, indivisa, Areola subeostalis alarum 
posticarum prope basin costula transversa clausa, sed areola 
radialis alarum anticarum nulla. Palpi distincti. Larva 
nuda, cornu anali instructa, 16 poda. Pupa ecylindrico-co- 
nica, sepissime nuda, in terra Il. sub foliis sepulta, rarius 
subfolliealata, 

Antennerne prismatiska med smalare spets; hannens un- 
dertill raspformiga, försedde med hår eller cilier ; honans enk- 
lare, Framvingarne långsträckta, temligen smala; bakvin- 
garne försedde med hållhake. Ögonen stora. Punktögon 
inga. Blott subdorsalnery bakom bakre medianneryven på 
framvingarne kommande från basen med dubbel rot. Bakvin- 
garnes dersalnerver två. - Costalnerven finnes på framvingarne, 
Alla vingarnes diskfält slutet, odeladt. Ett subeostalfält 
finnes på bakvingarne nära basen slutet genom en tvernery, men 
radialfält på framvingarne saknas. Palperne tydliga. Larven 
naken, försedd med analhorn och 16 fötter. Pupan cylindriskt 
konisk, oftast naken, dold i jorden eller under blad, sällan för- 
sedd med kokong. 

Till denna familj höra de största och bland de vackraste 

fjärilar al alla Closterocerer, men den har sitt största artantal 

inom den tropiska och subtropiska zonen. Europa eger deraf 

icke mer än 33 arter, bland hvilka likväl några äro egentliga 

kosmopoliter, som förekomma öfver allt utom inom den kalla 
zonen. Då de bland alla fjärilar ega den starkast utvecklade 

flygförmågan, kunna de med vida större hastighet än andra för- 
flytta sig till ganska aflägsna orter. Derföre händer icke just 
sällan att åtskilliga arter, manade af en slags migrationsdrift, 
antingen i enstaka individer eller i mera spridda skaror företa- 

ga utvandringar till närbelägna länder och, åtminstone hyad de 
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större arterne beträffar, äfven öfverflyga temligen breda haf och 

komma till länder, som äro vidt aflägsna från de egentliga hem- 

länderne. Så har det tillochmed händt, att den Amerikas kon- 

tinent tillhörande Sphinx carolina har blifvit funnen i Eng- 

land, dit den utan tvifvel flygande anländt öfver Atlantiska Ocea- 

nen. Ännu mera sällan händer det, att den S. Enropa, eller 

måhända snarare N. Afrika tillhörande Choerocampa nerii Biänn 

träffas i norra Tyskland, der den blifvit funnen ända upp i 

trakten af Hamburg, ehuru larvens näringsplanta icke vexer i 

fritt tillstånd så högt upp mot norden. ” Arternes ägg äro full- 

komligt söta, glatta, rundt-äggformiga eller aflångt rundade, 

Från de sex öfriga familjerne, hvilka hafya bakom median- 

nerverne endast subcostalnery på framvingarne, skiljer sig denna 

isynnerhet genom tillvaron af slutet subcostalfält på bakvingarne. 

Endast Thyrioide likna härati denna familj, men hos dem är 

bakvingarnes diskfält alldeles öppet, hvaremot det hos Sphingoide 

alltid är slutet af en tvernerv.  Castnierne ega alltid slutet ra- 

dialfält på framvingarne, hvilket denna familj städse saknar. 

Charideiderne sakna på bakvingarne subceostalnerv, hvilken der- 

emot alltid är tillstädes hos denna familj. Syntomiderne ega 

på bakvingarne endast subdorsalneryen bakom medianneryerne, 

hvaremot denna familj alltid har derjemte dorsalnerv. Setioide 

och Atychioide hafva på bakvingarne alla tre abdominalner- 

verne, hvaremot denna familj endast har de tvenne. 

Palpernes, tungans och fötternes beskaffenhet, äfvensom vin- 

garnes form är något varierande inom familjen, hvilket kommer 

att närmare visas vid de serskilda slägtena. Hvad vingnerver- 

nes gång beträffar, är den deremot något mera likformig. Fram- 

vingarne ega hos alla arterne följande nerver: Costalneryen, som 

i sjelfva framkanten är tydlig ända ut mot vingspetsen, men 

är isynnerhet mot vingbasen grof och starkt utvecklad; subeo- 

stalnerven, som från vingbasen sträcker sig förbi diskfältet och 

ett stycke utanföre detta försvinner i framkanten; främre me- 

diannerven med sina förgreningar: radialgrenen, subradialgre- 

nen, carpalgrenen och metacarpalgrenen, af hvilka carpalgrenen 

sjelf är tvågrenig, men de öfriga enkla; bakre mediannerven 

med sina förgreningar; styloidgrenen, ulnargrenen och subulnar- 
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prenen, hvilka alla äro enkla; och slutligen subdorsalneryen, 
hvilken har dubbel rot. Den oberoende nerven utgår från disk- 
fältets tvernerv alltid närmare intill styloidgrenen än till meta- 

carpalgrenen och är i allmänhet vid sin rot finare än den blir 

under sitt öfriga lopp genom vingen. Radial- och subradial- 

grenarne skilja sig från stammen innanföre diskfältets tvernerv, 

hvaremot carpal- och metacarpalgrenarne äro förenade med en 

mycket kort stam utanföre samma fälts främre hörn. Radial- 

fält saknas här alltid.  Styloidgrenen utgår alltid från diskfäl- 

tets bakre hörn, hvaremot ulnar- och sabulnar-grenarne utgå 

från samma fälts bakre sida, den förre likväl stundom ganska 

nära hörnet. Bakvingarne sakna costalnerv helt och hållet, men 

ega subcostalnerv, hvilken är mot basen temligen långt skild 

från främre mediannerven, som den sedan betydligt närmar sig, 

utan att likväl någonstädes sammanfalla dermed. Innanföre disk- 

fältets inre hälft förenas den med främre mediannerven genom 

en snedgående +tvernerv, som afskiljer ett mindre subcostalfält 

vid vingbasen. Främre mediannervens radial- och subradial- 

grenar utgå från diskfältets främre hörn, men äro stundom utan= 

före detta förenade i en kört stam. Af bakre mediannervens 

3:ne grenar utgår styloidgrenen från diskfältets bakre hörn, men 
ulnar- och sabulnargrenarne från samma fälts bakre sida, den 

förre stundom närmare intill styloidgrenen, än till sabulnargre- 

nen, men stundom ungefär midt emellan båda. Af dorsalner- 

verne finnas endast subdorsalnerven och den egentliga dorsal- 
nerven, hvaremot postdorsalnerven helt och hållet saknas. Den 

oberoende nerven utgår från diskfältets tvernerv vanligen” när- 
mare intill styloidgrenen, än till subradialgrenen. Alla vingar- 

nes diskfält är” odeladt och slutet genom en tvernerv, som är 

lika stark som de öfriga vingnerverne. 

De till denna familj hörande Skandinaviska arterne förde- 

Jas uti slägten enligt följande schema: 

1:o. Costa subdorsalis al. anticarum radice duplici e basi 
oriens. (Framvingarnes subdorsalnerv konimer med dub- 
bel rot från basen.) 
A. Calearia pedum posticorum 2. (Bakfötternes spor- 

rar 2.), « , «oo «+ +» » Smerinthus. 
2 

| FEN 4 
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B. SUS pedum posticorum 4. (Bakfötternes spor- 
rar 4. 
1) Lingua pectore brevior, (Tungan kortare än brö- 

stet.) + . «<-> «+ + - 4ceherontia. 
2) Lingua pectore multo longior. (Tungan mycket 

längre än bröstet.) s 
a) Pulvillus minutissimus, haud ultra basin un- 

guium extensus. (Klodynan liten, knapt sträc- 
kande sig öfver klornas bas.). ; Sphinx: 

b) Pulvillus major, ad medium unguium fere 
extensus. (Klodynan större, sträckande sig nä- 
stan till klornas midt.) 
(1) Margo exterior al. anticarum fere reetus I. 

modice arcuavus; apex falcatus; margo in- 
terior obsoletius excisus Ul. potius rectus. 
Angulus anterior al. posticarum rotunda- 
tus.  (Framvingarnes utkant nästan rät, el- 
ler måttligt bågböjd; vingspetsen ej sikel- 
formig; inkanten obetydligt utskuren, eller 
snårare rät. Bakvingarnes främre hörn run- 
dadt.) - oo .- + + »- Deilephila. 

(2) Margo exterior al. anticarum modice exci- 
' sus; apex faleatus ; margo interior S-for- 

miter excisus. Angulus anterior al. posti- 
carum acutus. (Framvingarnes utkant mått- 
ligt utskuren; Ne Vaken sikelformig; inkan- 
ten S-formigt utskuren. Bakvingarnes främre 
hörn skarpt). .- .- OChoerocampa. 

O:o, Costa subdorsalis alarum anticarum radice simplici e 
basi oriens. (Framvingarnes subdorsalnery kommer med 

= enkel rot från basen.) 
A. Ale squamis tecte. Margo interior al. anticarum 

haud excisus, fere rectus. (Vingarne täckte med fjäll. 
Framvingarnes inkant knapt utskuren, nästan rät.) 

Ramphoschisma. 
B. Ale hyalince. Margo interior al. anticarum valde 

excisus, (Vingarne genomskinliga, glasartade. Fram- 
vingarnes inkant starktutskuren.) Mlacroglossa. 

Rn 
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I Nattsvärmare-slågtet. 
(Smerinthus LATR) 7 

(Sphinx Lin. Delina Dalm, Laothoé Fabr.) 

Antenne in medio crassiores, flexuose, apice fere nu- 
do, maris infra scobineformes, costis subelevatis, ciliatis, fe- 
mine simplices, subleves, Palpi breves, obtusi, oculorum 
medium ren, subgraciles, dense squamato-pilosi; 
articulus i edius cylindricus, articulo basali haud eras- 
sior sed omnium longissimus; articulus ultimus brevissimus, 
obtuse cylindrico-conicus, Lingua brevissima, spuria Il. 
haud ulla, Oculi nudi. Caput retractum, in thorace fere 
intrusum, Articulus primus tarsorum pedum postico- 
rum tibia brevior. Pulvillus magnus, ad medium ungui- 
um fere extensus. Calcaria pedum posticorum 2. Ra- 
mulus radialis et ramulus subradialis coste mediane an- 
terioris alarum posticarum ex angulo anteriore areol dis- 
coidalis separatim orientes. Costa dorsalis alarum po- 
sticarum reliquis tenuior. Costa subdorsalis alarum an- 
ticarum radice dupliei e basi oriens, Margo interior ala- 
rum anticarum S-formiter fere excisus; angulus posterior 
sublobiformis, acutus; ape Tv subfaleatus; margo exterior ex- 
cisus Il. plus minus dentatus. Abdomen subconicum adpresse 
piloso-squamatum. L arva seabrosa, antrorsum subattenuata, 
capite triangulari, supra acuminato, cornu anali acuto, mo- 
dice arcuato. Pupa cylindrico-conica, stylo anali simplici 
instructa, nuda, in terra sepulta. 

Antenn erne på midten tjockare, krökta med nästan na- 
ken spets; hannens undertill raspformiga, försedde med upp- 
höjda ribbor och med cilier; honans enkla, nästan släta, Pal- 
perne korta, trubbiga, knapt hinnande till ögonens midt, tem=- 
ligen smala och tätt fjällhårige; mellersta leden cylindrisk, föga 
tjockare än basleden, men längst af alla; sista leden ganska 
kort, trubbigt cylindriskt-konisk. Tungan ytterst kort, rudi- 
mentär, nästan ingen. Ögonen nakna. Hufvudet tillbaka- 
draget, nästan inskjutet i thorax. Bakfötternes första tars- 
led kortare än tibian, Klodynan stor; räckande nästan till 
klornas midt. Sporrarne på bakfötterno 2; Främre me- 
diannervens på bakvingarne radial- och subradialgrenar utgå 
skilda från hvarandra ur diskfältets främre hörn. Dorsalner- 
ven på bakvingarne finare än de öfriga nerverne. Subdor- 
salnerven på framvingarne utgår från basen med dubbel rot. 
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Inre kanten på framvingarne utskuren nästan i form af ett 
S; bakre hörnet nästan flikformigt, skarpt; spetsen något sikel- 
formig; yttre kanten utskuren eller mer och mindre tandad. 
bdomen något konisk, tilltryckt fjällhårig. Larven finknö- 

lig, framåt något smalare; hufvudet triangelformigt, uppåt nå- 
got tillspetsadt; analhornet skarpt, något böjdt. Pupan cylin- 
driskt-konisk, försedd med enkel analspets, naken och utan ko- 
kong nedgräfd i jorden. 

Detta slägtes arter utmärka sig från öfriga af samma fa- 

milj genom en tung och trög flygt och äro i rörelse först efter 

solens nedgång och sedan det blifvit aldeles tillmörkt om dyg- 

net. Under dagen dölja de sig uti springor eller sitta de orör- 

liga på trädstammar eller andra föremål. Emedan deras tunga 

är kort och föga duglig för närings upphämtande, äta djuren 

nästan icke under det fullbildade tillståndet. De lefva också 

ganska kort tid efter det de utgått ur pupan. Larven är öf- 
ver allt betäckt med fina, vårtlika upphöjningar, hvilka föror- 

saka att han kännes skarp och ojemn i huden, då man vidrör 

honom. Han lefver i öppen dager af åtskilliga trädslags blad, 

och förekommer aldrig i större sällskap utan ensam, hvarföre 

den skada, han förorsakar, är obetydlig. Pupan, som har en- 

kel analspets, hvilar i jorden nära intill roten af det träd, der 

larven lefvat. 
Slägtet är icke mycket artrikt. Dess största antal arter 

förekommer uti Amerika. Europa eger endast fem, af hvilka 

blott trenne tillhöra vår Fauna, 

I. Poppel-Nattsvärmare (Smerinthus populi LIN.) 

Alis dentatis, supra cinereo-griseis fasciis strigisque ob- 
scurioribus; anticis macula media pallida; posticis basi fer- 
rugineis, L. al. exp. 90 m. 

Vingarne tandade, ofvan askegråaktigt mörk- 
gråa med mörkare tverband och strimmor; de främre 
med en blek fläck i midten; de bakre vid basen rost- 
bruna. LL. e. vingsp. 30 lin. 

Syn. Sphinx populi LIN. S. N. I. 2. 797. 2. F. S. 
286. 1084. FABR, E. 8, II. 1.357. 9. HÖBN. Sphing. 
t. 15. f. 74. Text. 99. 2. Smerinthus populi OCHS. 
Schm,. 1. 252. IV. 45. TREITSCH. X. 1. 141. 263. 
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KAYSER. Sehm. 163. t. LIII fig. 4. Delina populi DALM. 
Lep."S. 212, 3. ZETT. Ins. Lapp. 916. 2. 

Arten är utbredd öfver hela Europa, men synes likväl mera 

tillhöra de nordligare än de södra delarne af denna verldsdel. 

Inom Sverige är den ganska allmän i alla provinser, åtminstone 

ända upp öfver Uplands polhöjd, men huruvida den förekommer 

i de egentliga Lappmarkerne är ännu ej med säkerhet kändt. 

Inom Norige är den träffad icke blott vid Christiania, utan äf- 

ven i Österdalen. Inom Danmark är det den allmännaste inom 

slägtet. Flygtiden infaller i Maj, Juni och Juli månader. Honan 

lägger efter parningen ett till fyra ägg på hvarje ställe, merendels 

på undre sidan at bladen till den planta, som skall nära larven och 

som oftast är någon af arterne, tillhörande slägtena Salix, Betula 

eller Populus. Likväl händer det, att man äfven träffar larven 

på Askträd, hvars blad han då anlitar till föda. På undre si-' 

dan af bladen på dessa träd hvyilar han alltid med sammandra- 

gen kropp och upplyftadt hufvud. Från Juni månad till slutet 
af October- träffar man honom. Efter 4—6 veckors puptid ut- 

kläckes fjärilen vanligtvis, men en del pupor öfvervintra och 

gifva fjärilar följande sommar, I fångenskapen parar sig stun- 

dom arten med Vide-Nattsvärmaren och frambringar en hybri- 

ditet, som liknar båda arterne, hvars färgor och teckningar äro 

då fullkomligt blandade med hvarandra. WESTWOOD har be- 

skrifvit och afbildat en sådan, hvilken med hänseende till fram- 

vingarne mer öfverensstämmer med denna art, men till öfriga 

kroppen närmar sig mer S, ocellata. 

Beskr. Antennerne ofvan gulaktigt hvita, undertill brun- 
aktiga. Palper, hufvud och ryggsköld mer eller mindre mörkt 
askegråa. Abdomen grå med brun inblandmng, i synnerhet i 
segmentkanterne. Bröstet grått, mellan framfötterne mörkare, 
stundom stötande i brunt, Fötterne gråa; de fyra bakres tarser 
undertill och de främres hela nedre sida mer eller mindre stö- 
tande i brunt; de sednare på tibiernes främre sida ljust bruna. 

Hanne och hona: Vingarne i utkanten temligen tätt tan- 
dade, ofvan askegråaktigt mörkgråa; de främre med tvenne pa- 
ralella brunaktiga tverstrimmor nära basen och tvenne andra 
våglormiga utanföre diskfältet; disken emellan båda dessa pa- 
ren mer eller mindre brunpudrad med en mörkare, tvergående 
skuggning utanföre diskfältet; vingen utanföre sista paret af 
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tverstrimmorne tätt brunpudrad, så att endast en i vingspetser 
utlöpande fläck vid vingens framkant och en annan i vingens 
bakre hörn, hvilken sänder en strimma inåt det brunpudrade 
fältet, visa sjelfva grundfärgen. Bakvingarne ofvan, med 3:ne 
vågformiga tverstrimmor och en rostbrun fläck, som intager ving- 
basen och en del af diskfältet och inkanten af vingen. Alla 
vingarnes nerver gulaktiga och en hvitgul fläck vid slutet af 
diskfältet på framvingarne. Alla vingarne undertill mer eller 
mindre mörkt gråa; de främre med 2:ne, de bakre med 2—3 
smala, brunaktiga tverstrimmor, hvarjemte alla vingarnes utkan- 
ter äro mer eller mindre brunpudrade; bakvingarnes framkant 
temligen bredt blågråaktig. Fransarne emellan utkanternes tän- 
der hvitgulaktiga, men i tändernes spetsar bruna. Stundomsträf-- 
fas på framvingarne en rostbrum basfläck. 

Arten varierar mycket till färgen, hvilken än är mörkare 
med tydlig teckning, än blekare med otydlig teckning. Stundom 
är grundfärgen rödaktigt grå, stundom köttfärgad och stundom 
äro teckningarne så matta, att de knapt synas. 

Larven chagrinerad, vackert gulgrön, punkterad med gult: 
och prydd på hvardera kroppssidan med 7 likaledes gula sned=- 
streck, af hvilka det sista slutar vid analhornets början. Anal- 
hornet skrofligt, ofvan gulaktigt, undertill rödaktigt, Andhålen 
hvita med rödaktiga kanter. Bröstfötterno tecknade med gult 
och rosenrödt. Akdominalfötterne gröna, med ett Jjusrödt eller 
orangefärgadt streck på yttre sidan. Hufvudet något mörkare 
än kroppen, med gul infattning. Stundom varierar han med 
3—4 rader rödbruna fläckar på hvarje kroppssida; stundom -är 
han hvitgrön med otydliga snedstreck och 2 rader rosenfärgade 
punkter på hvardera kroppssidan. 

Pupan matt svart med mycket spetsig och skarp, men all- 
deles slät analtagg. sa 

Anm. Följande Poppel-Nattsvärmaren närstående art, hvil- 
ken hittills endast är funnen i Ryssland, förtjenar eftersökas hos 
oss, hvarföre dess artkännemärke här intages: 

-. 

Asp-Nattsvärmare (Smerinthus tremul& ZETTER.) 

Vingarne tandade, ofvan askegråa; de främre med brum- 
aktigt, vid framkanten bredt men vid inkanten spetsigt mid- 
telband och gulaktig ludd vid basen, men utan blek disk= 
fläck; de bakre utan rostbrun basfläck. 

Syns Sphinz tremule ESP. Schm, tab. 22. Suppl. 4. 
fig. 2. TREITSCH. Schm, X.1. 140, BOISD. Ind. Meth. 
pag. 34. H-—S. Sphing. fig, 12, KAYSER. Schm, p. 163. 

. 
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Arten är hittills endast funnen omkring Moscau, der lar- 
ven uteslutande lefver på Populus tremula. Larven liknar fö- 
regående arts, men är icke chagrinerad såsom dennas, utan all- 
deles glatt, gulgrön med inga eller otydligt blekblåa, baktill med 
hvitt kantade snedstreck, hvilka förena sig med ryggens midtel- 
linia och bilda der vinklar. Hufvudet är mera rundt än trian- 
gulärt och analhornet ovanligt långt, ofvan gult, undertill rost- 
färgadt, men ofta helt och hållet karmosinrödt. 

?. ILind-Nattsvärmare (Smerinthus tilie LIN.) 
Alis anticis emarginato-angulatis, rufo-virescentibus, fa- 

scia media saturatiori, interdum interrupta, posticis luteis, 
fascia obsoleta fusca. L. al. exp. 60—70 m, 

Framvingarno utskuret vinklade, röd-grönaktiga 
med ett mörkare midtelband, hvilket stundom är ge- 
nombrutet; bakvingarne gulaktiga med ettotydligt, 
"brunt tverband. L. e. vingsp, 20—24 lin, Ki 
= Syn. Sphinx tilie LIN. 8. N. I, 2. 797. 3. F. S 

287. 1085. FABR. E. 8. HfL 1. 358: 10.: HÖBN; 
Sphing. t. 15. f. 72. Text. 100. 4. Smerinthus tilie 
OCHS. Schm, II. 246, IV. 45. TREITSCH. X. 1. 140. 
263. BOISD. Ind. Meth. 34. 1. KAYSER. Schm. 163. 
t. 45. f. 1. Dilina tilie DALM. Sphing. Sv: 212. 2. 

Var. maculata (MÖTZEL): Fascia media alarum an- 
ticarum in maculis dissoluta, (Framvingarnes midtel- 
band upplöst i fläckar.) 

Denna art tillhör endast medlersta och södra Sverige samt 

Norrige och hela Danmark, der den förekommer väl icke sällsynt, 
men vida sparsammare än sina båda samslägtingar. Af SIEBKE 

är den funnen vid Christiania och inom Sverige åtminstone ända 

till Simo bruk i Upland, der den blifvit tagen at BELFRAGE. 

För öfrigt är den utbredd öfver hela Europa, men är isynner- 
het allmän i denna verldsdels mera tempererade länder. Under 

Maj och Juni månader, då dess flygtid inträffar, bör han sökas 
isynnerhet der Lind och Alm vexa, hvilkas blad äro larvens huf- 
vudsakligaste näringsämnen. Dock anlitar han äfven Björk, Ahl 

och Ek, samt angriper äfven, ehuru mera sällan, åtskilliga frukt- 
träd, isynnerhet af slägtet Prunus. Den skada han gör är lik- 
väl Öbetydlig. Larven förekommer från Juli till slutet af Sep- 
tember månader, och nedgräfver sig vid foten af trädet, som har 
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närt honom, samt tillbringar här vintren såsom pupa, hvilken 

kläckes först följande vår. 
Beskh, Antennerne ofvan hvita, undertill brunaktiga. Pal= 

perne och hufvudet brungula. Ryggskölden blekgrön, framtill 

och på skuldrorne mörkare, stundom brunaktig; stundom äfven 

längs midten försedd med en brunaktig strimma, Abdomen 

ljusgrön, gulaktig eller brunaktig; undertill ljusare, Bröstet 

gulaktigt, framtill med. grönaktig eller brunaktig anstrykning. 

De båda bakersta fotparen gulaktiga; de främre deremot oftast 

brunaktiga. 

Hanne och hona. VWVingarne i utkanten utskuret grof- 

tandade; de främre ofvan rödgrönaktiga, än mera stötande i 

gult, än mera i rödbrunt; öfver midten ett mörkare (rödgrönt 

eller rödbrunt) tverband, bildadt af 2:ne oftast sammanhängan= 

de, men stundom genom grundfärgen från hvarandra skilda fläc- 

kar, af hvilka den främre, som med hela sin bredd fasthänger 

med vingens framkant, är störst och utåt starkt vinklad; båda 

fläckarne oftast begränsade af blek, hvitaktig eller gulaktig färg; 

mot basen synes en och annan mörkare tverskuggning ; vingens 

utkant rödbrun, mer eller mindre stötande i grönt eller gult; 

i vingspetsen en hvit fläck, som utåt oftast är tvåspetsig och 

med främre spetsen utlöper i sjelfva vingspetsen. Bakvingarne 

ockragula, mot basen mer eller mindre svartskuggade, med ett 

svartaktigt mer eller mindre tydligt och bredt tverband från 

analhörnet till framkanten. Vingarne undertill gulaktiga, mer 

eller mindre stötande i grönt med ett hvitaktigt, ofta ganska 

otydligt, i gult eller grönt stötande tverband öfver midten; en 

mörkbrun fläck i bakvingarnes analhörn och en hvitaktig i fram- 

vingarnes spets. 

Varieteten liknar till alla delar den normala formen, men 

framvingarnes tverband är upplöst i fläckar, af hvilka den främre 

är trekantig och belägen i vingens disk samt alls icke samman- 

hängande med framkanten, och den bakre är spetsig och belä- 

gen i vingens inkant. s 

Larven skiljes från föregående arts derigenom, att han 

har främre delen af kroppen mycket smalare med ganska litet 

hufvud. Färgen är gulgrön, chagrinerad med gult och prydd 

med 7 snedstreck af samma färg, hvilka stundom äro kantade med 

rödt, det sista af dessa förenar sig med analhornet, hvilket är 

skrofligt och ofvantill blåaktigt, undertill gult. Hufvudet grönt, 

kantadt med gult, Andhålen orangefärgade. Bröstfötterno kött- 

färgade; abdominalfötterne gröna, i spetsen rödbruna. Anal= 

skölden i midten violett, i kanterne orangefärgad. 
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Pupan är brun, fint chagrinerad och mycket mera låug- 
sträckt än föregåendes. Analtaggen är i spetsen något tvåkluf- 
ven och ända till spetsen garnerad med små taggar. 

3. Wide-Nattsvärmare (Smerinthus ocellata LIN) 

Thorace vitta dorsali abrupta brunnea; alis subangula- 
tis, anticis supra rubicundo-cinercis, fusco-brunneoque varie- 
gatis; posticis roseis ocello coeruleo, nigro-iridato, pupilla 
fusca ornato. IL. al. exp. 80 m, rg 

Thorax med en afbruten brun fläck på ryggen; 
vingarne något vinklade, de främre ofvan rödaktigt 
askegråa med kaffebruna och mörkbrunateckningar; 
de bakre rosenröda med en större blå ocell, försedd 
med svart iris och brun pupill. L. e. vingsp. omkring 
27 lin. 

Syn. Sphinx ocellata TIN. S. N. I. 2. 796. 1. F. S. 
286. 1083. FABR. E. 5. II. 1. 355. 1. Smerinthus 
ocellata OCHS. Schm. II. 249. IV, -45. TREITSCH. X. 
1. 263. KAYSER. Schm. 164. t. 51. fig. 3. Dilina 
ocellata DALM. Sph. &5. 212. 4. ZETT. Ins. Lapp. 
915. 1. Sphinx salicis HUBN. Sph. t, 15. f. 73. Text. 
SR 

Arten tillhör hela Europa och är i Sveriges och Noriges 

södra och mellersta landskaper samt inom Danmark ingalunda 

sällsynt, men i de nordligare deremot ganska sparsamt förekom- 

mande, dock har den blifvit funnen ända upp i Torneå Lapp- 

mark. Dess flygtid inträffar i Maj och Juni månader, men nå- 
gon gång finner man en och annan individ sednare på året till 
och med i Augusti månad. Honan lägger sina ägg på undre 
sidan af bladen på Pilarterne, Popplar och Aspar, men stun- 

dom äfven på Äppleträd, Slånbuskar och Spireer. Hon lägger 

oftast ett enda ägg på hvarje ställe, men stundom några flera, 

ehuru då utan all ordning. Larven träffas från Juni till Sep- 

tember eller October månader på modervexterne samt nedkryper 

vanligen i jorden för att förpupas. De larver, som lefva på 

äldre och ihåliga träds blad, göra sig likväl stundom icke det 

besväret att vandra nedåt trädstammen för att förpupa sig i 

jorden, utan undergå sin förvandling uti dylika träds inre, uti 

det mudder, hvarmed de- vanligen äro fyllda. Pupan öfvervin- 
3 
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trar och gifver fjäril följande vår, ehuru en och annan redan 
på hösten hinner sin fulla utveckling. 

Beskr. Antennerne gulaktigt hvita. Palperne och bhuf- 
vudet brungråa. Ryggskölden grå med en större längsgående 
'brun fläck, hvilken framtill upphör förr än den hunnit hufvu- 
det. Abdomen brunaktigt grå, undertill vid sidorne grå. Brö- 
stet gråvt, framtill med en större brun fiäck. Fötternes lår brun- 
.gråa, äfvenså det främsta fotparets tibier; de båda bakersta pa- 
'rens tibier och tarser gråa med -brun anstrykning. 

-Hanne och hona. Vingarne helbräddade, något vinklade. 
"Framvingarne ofvan rödaktigt askegråa med en otydlig, afbru- 
ten kaffebrun tverlinia nära basen och ett kaffebrunt eller mörk- 
brunt fält tvers öfver disken, hvilket vid framkanten innesluter 
en fläck af grundfärgen samt mot inkanten delas genom en sned- 
gående strimma, likaledes af grundfärgen; i utkanten finnes en 
stor kaffebrun fläck och emellan denna samt diskens bruna fält 
en vågig grå linia, som på båda sidor om sig har en brun 
skuggning.; innanföre denna linia och intill densamma finnes en 
"svartaktig, större -eller mindre fläck. Bakvingarne äro ofvan ro- 
senfärgade, mot basen gråaktiga med en och annan otydlig brun 
skuggning i framkanten, samt nära analhörnet en stor mellan- 
blå ocell, som omgifves af en bred, svart ting och inuti är 
brunskuggad. Analhörnet är svartaktigt. Undertill äro fram- 
vingarne från basen utöfver midten rosenröda, längs framkanten 
gråaktiga, i vingspetsen samt derifrån snedt öfver till bakre hör- 
net askegråa med en brun fläck i utkanten. Uti nämnde aske- 
gråa färg gå tvenne paralella tverlinier, som äro vågiga, smala 
och brunaktiga. Bakvingarne äro undertill brunaktiga; här och 
der med gråaktig inblandning, och hafva öfver disken ett grå- 
dktigt tverband med 2:ne'paralella tyerlinier, såsom på fram- 
wvingarne. 

Larven antingen gulgrön eller sjögrön, alltid punktulerad 
med 'hvitt samt hvardera kroppssida prydd raed 7 hyita, fram- 
till med mörkgrönt kantade snedstreck, af hvilka «det sista slu- 
tar vid -analhornets rot. Derjemte eger den på de tre första 
kroppsringarne 2:ne nästan paralella, hvitaktiga linier, som sluta 
på 4:de segmentet. Hufvudet är blågrönt och kantadt med gult. 
Andhålen äro rosenrödaktigt hvita, omgilna af violett eller röd- 
brunt. Analhornet är skrofligt, till färgen blått med grönaktig 
eller svartaktig spets. Bröstfötterne af kroppens färg, men med 
violett spets. Hos den gulgröna varieteten äro vanligen sned- 
strecken gulaktigt blåa eller alldeles gula, och då är larven lätt 
att förvexla med Poppel-Nattsvärmarens, hvarifrån den likväl 
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skiljer sig genom de 2:ne paralella linierne på de tre första 
kroppsringarne. 

Pupan är fint chagrinverad, till färgen mörkt kastaniebrun, 
med afrundad anus, som slutar i en kort och trubbig spets. 

II. Dödskalle-slägtet. 
(Aeherontia LASPEYRES.): 

(Sphinx Lin. Dalm Acherontia Hibn. Ochs, Brachy- 
glossa, Boisd.) 

Antenne breviorcs, in medio haud incrassatte, reetwe; 
rigid, apice recurvo, pilis verticillatis instructo; infra co- 
stis transversis ornate, maris haud pilosis, feminhe levibus, 
Palpi longiores; obtusi, oculorum medium superantes, sub- 
graciles, dense squamato-pilosi;: articulus intermedius cylindri- 
cus, articulo: basali aud crassior et eilongitudine fere equa- 
lis; articulus ultimus brevissimus, mamelliformis. Lingua 
distineta crassa, lata, pectore nonnihil brevior. Oculi nudi.. 
Caput porrectum, exsertum, Articulus primus tarso- 
rum pedum posticorum tibia brevior, Pulvillus brevis, ba- 
sin unguium haud tegens, Calcaria pedum posticorum 4, 
Pedes omnes dense hirsuti. Tarsi omnes breviter atque 
adpresse squamato-pilosi. Tibie postice cylindrice. Ungues 
validi atque elongati, Ramulbus radialis et: ramulus subra- 
dialis coste mediane anterioris alarum posticarum ex angulo 
anteriore areolm discoidalis, in trunco brevi conjuncte orien- 
tes, Costa dorsalis alarum posticarum costis reliquis a«- 
qualis, Costa subdorsalis alarum anticarum radice du- 
plici e basi oriens. Margo. interior alarum anticarum 
fere rectus; angulus. posterior rotundatus, minime ewxsertus; 
apex subrotundatus; margo exterior integer, modice arcua- 
tus. Abdomen latum, obtusum adpresse pilosum., Angu- 
lus analis alarum posticarum rolundatus; margo exterior 
excisus. Larva, levis, conformis, cornu. anali depresso, spi- 
nuloso, apice recurvo. armata;. capite rotundato. Pupaelon- 
gato-cylindrica, stylo anali furcato instructa; valvula lin- 
gum adpressa; pupa in terra libere sepulta. 

Antennerne temligen korta, på midten föga tjockare, räta, 
styfva, med tillbakaböjd spets, som är försedd med i spiral sit- 
tande hår; undertill äro antennerne prydda med upphöjda tver- 
xibbor, som hos hannen äro föga håriga och hos honan nakna, 
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Palperne temligen långa, trubbiga, öfverstigande i längd ögo- 
nens midt, temligen smala och tätt fjällhåriga; mellersta leden 
cylindrisk, föga tjockare än basleden och nästan lika lång med 
denna; sista leden ytterst kort, vårtformig. Tungan tydlig, 
tjock, bred och något kortare än bröstet. Ögonen nakna. Hu[f- 
vudet framstående och utdraget. Bakfötternes första tarsled 
kortare än tibian. Klodynan kort, knapt döljande klornas bas. 
Sporrarne på bakfötterne 4. Alla fötterne tätlndna Alla 
tarserne kort och tilltryckt fjällhårige. De bakersta tibierne 
cylindriska. Klorna starka och långa. Främre median- 
nervens på bakvingarne radial= och subradial-grenar wutgå 
förenade i en kort stam från diskfältets främre hörn. Dorsal- 
nerven på bakvingarne lik de öfriga nerverne. Subdorsal- 
nerven på framvingarne utgår från basen med dubbel rot. Inre 
kanten på framvingarne nästan rät; bakre hörnet rundadt, icke 
utdraget; vingspetsen nästan Tundad: yttre kanten hel, måttligt 
bågböjd. Abdomen bred, trubbig och tilltryckt läte. Bak- 
vingarnes analhörn rundadt och deras utkant utskuren Lar- 
ven slät, likformig, med nedtryckt, taggbeväpnadt analhorn, som 
i spetsen är tillbakaböjdt, hufyudet rundadt; Pupan aflångt cy- 
lindrisk med gafflad analspets och tilltryckt ”tungslida; nedgräfd 
fritt i jorden, 

Af detta slägte eger Skandinavien och för öfrigt hela Eu- 

ropa ej mer än en art: 

1. Allmänna Dödskallen (Acherontia atropos LIN.) 
Alis anticis supra fuscis nigro luteoque variis, puncto 

discoidali albido; posticis luteis fasciis duabus nigris; tiho- 
race nigro macula magna nigro-punctata lutea; abdomine 
luteo cingulis continuatis nigris fasciaque dorsali longiludi- 
nuli coerulescente. &L. al. exp. circit, 130 m. 

Framvingarne ofvan svartbruna med gula och 
svarta teckningar och en hvitaktig diskfläck; bak- 
vingarne gula med tvenne svarta tverband; rygg- 
skölden svart med enstörregul,svartpunkterad fläck; 
abdomen gul med sammanhängande svarta gördlar 
och ett långsgående, blåaktigt ryggband. L. eo. ving- 
spets. omkr. 45 lin. 

VR Sphinx atropos LIN. S. N.I, 2. 799. 9. FABR. 
E. S. HI. 1. 364. 27. HÖBN. Sphing. t. 13. fig. 68. Text. 
98. rm THUNB. Diss. IV. 53. DALM Sph. Sv. 213. 1. 
Acherontia atropos OCHS. Schm, Tf. 231. IV. 44, 
'TREITSCI. X. 1.139. 263. KAYSER Schm. 162, t. 46. 
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Allmänna Dödskallen är en mera cosmopolitisk art och var- 

ma, torra somrar äro isynnerhet gynnande för hans förökande, 

hvaremot kalla och våta äro honom hinderliga. Han förekom- 

mer i hela Europa och är serdeles allmän isynnerhet i vestra 

delarne af Tyskland, i Frankrike och England, i hvilket sed- 

nare land han ofta är så talrikt förhanden, att man, enl. STE- 

VENS, i mängd insamlar larven till föda åt kycklingar. Utom 

Europa förekommer han i Afrika och Asien, men i de östligare 

delarne af sistnämnde verldsdel ersättes han af en närstående 

art, Acherontia satanas BOISD. Ofvan 489 n. b. börjar 

han blifva mera sparsam. Inom Danmark är han oftare träffad 

både .på fastlandet och på öarne, men inom Skandinaviens halfö 

är han ganska sällsynt, dock har han likväl blifvit träffad på östra 

sidan om Kölen ända upp i Lyckse!e Lappmark af Professor 

BOHEMAN, under det att han vester om samma bergsrygg en- 

dast hittills blifvit funnen vid Fredrikshall och Christiania 

(SIEBKE). Hans flygtid infaller i Juni, Juli och Augusti må- 

nader. Han flyger endast om aftonen sedan det blifvit fullt 

mörkt och om natten, då han bör sökas med lyckta, emedan 

han flyger efter ljuset, hvarföre det äfven händer, att han infly- 

ger genom öppnadt fönster i sådant rum, der ljus är tändt. 

Från Juli månad till början af October förekommer larven. Den 

borrar sig ned i jorden för att undergå sin förvandling och lig- 

ger der utan kokong i en hvälfd håla. Fjärilen kläckes efter 6 

veckors förlopp. Likväl inträffar detta endast med de larver, 

som under sommaren hunnit blifva fullkomligt utvexta, ty de, 

hvilka först i September månad äro fullvuxna, hyvila såsom pu- 

por till i Juni följande året, och det händer ofta att först in- 
träffande frost om hösten dödar en ej obetydlig del af de lar- 

ver, som blifvit fördröjda. Fjärilens flygt är mycket snabb och 

ihållande, så att djuret kan tillryggalägga ansenliga sträckor u- 

tan att hvila. EVANS uppgifver ock att arten blifvit funnen 

om bord på ett skepp, mer än 200 Engelska mil från närma- 
ste land, 

Larven lefver isynnerhet på Solanum tuberosum eller 

vanlig polatis, hvars kål han uppäter, men han tillgriper äfven 
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Lycum eurtop&um, Jasmin, Ask, Vinruta, Hampa, Ligu- 

strum, Päronträd och Evonymus curopeus m. fl. Det hän- 

der äfven, att han angriper tobaksplantor och förstör dessas blad. 

Den skada han sålunda förorsakar, der han är allmän, är så- 

ledes ganska stor; men hos oss är den högst obetydlig tillfölje 

af artens sällsynthet. Der han förekommer i mängd, kan han 

lätt afplockas och bör liksom fjärilen, sökas helst med lykta, 

emedan han företrädesvis om natten är i rörelse. 

Till följe af den dödskallelika teckningen på thorax har 

fjärilen sedan länge tillbaka ådragit sig allmän uppmärksamhet 

i de länder, den han är allmännare än hos oss, och fått sig 

tillagd benämningen Dödskalle, Todtenkopf, Téte de mort o.s v. 

Denna egendomliga teckning har i förening med det underliga 

och klagande läte, som fjärilen låter höra när den oroas, föror- 

sakat att enfaldigt och vidskepligt folk ansett djuret såsom ett 

elakt förebud. År 1733 förorsakade han allmän förskräckelse i en 

del af Frankrike, då han der visade esig i ovanlig mängd, och 

när derjemte en hältig farsot samtidigt härjade, betraktades han 

af hvarochen, som fick se honom, såsom ott säkert förebud till 

döden. Men ehuru Allmänna Dödskalen bar intet att skaffa 

med de sjukdomar eller andra landsplågor, som härja under hans 

flygtid, är han dock sjelf en verklig landsplåga der han före- 

kommer i mängd isynnerhet för dem, som sysselsätta sig med 

biskötsel. Ilan är ytterst snål efter honung och tränger sig der- 

före in uti bikuporne för att tillfredsställa denna sin passion. 

Då förorsakar han en sådan förskräckelse bland bien, att de 

meréendels öfvergifva sina kupor och låta honom ostörd plundra 

deras magasiner. Äfven om de försöka att med sina gaddar 

försvara dessa, förmå de likväl icke med sina stygn tränga ige- 

nom hans täta pelsverk. 

Flera naturforskare hafva velat öfvertyga sig om från hvil- 

ken kroppsdel det läte utgår, som man får höra, då man oroar 

fjärilen, men nästan hyarochen af dem har yttrat en serskild. 

mening derom. REAUMUR tror, att det härleder sig från tun=- 

gans gnidning mot palperne, men efter ROSSIS försök skulle 

det uppkomma genom den luft, som: fjärilen indrager och utstö- 
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ter genom tungan och enligt ENGRAMELLE skalle det föror- 
sakas af den luft, som inneslutes under skuldertäckarne och 

med styrka derifrån utpressas under vingarnes rörelser. LOREY 

åter säger, att det härleder sig af luft, som utsläppes från den 

traché, hvars öppning man ser på ömse sidor om abdomens 

bas och under fjärilns hyila tillslutes genom ett knippe af gan- 

ska fina hår, förenade genom ett ligament, som har sitt rotfä- 

ste i de inre sidodelarne af abdomen. Då dessa hårsgenom 

muskelns verksamhet utsperras från hvarandra, bilda de en 
stjornlormig tratt och ljudet skulle då uppkomma vid luftens ut- 

pressande genom denna öppning och emellan håren. Enligt 

PASSERINI skulle deremot hufvudet vara rätta sätet för det or- 

gan, som förorsakar ljudet, hvilket skulle utgå från en cavitet, 

som communicerar med tungkanalen och vid hvars öppning fin- 

nas. starka muskler, som successivt sänkas och upplyftas, så att 

genom dessa rörelser luft inpumpas uti och utsläppes från 

nämnde cavitet. Också om man afskär tungan vid dess bas, 

fortfar icke dess mindre ljudet, hvaremot det helt och hållet 

upphör om man förlamar nämnde mnuskels verksamhet antingen 

på så sätt, att man genomskär den på tyeren eller genomstin- 
ger den med en grof nål, som stickes vertikalt ned i hufvudet. 

Med hänseende till LOREYS tolkning, anmärker PASSERINI 

med skäl, att den hvilar på en falsk förutsättning, alldenstund 

lätet är gemensamt för båda könen, men det af honom beskrif- 

na organet endast tillhör hannen, För öfrigt finnes också sam- 

ma trattformiga organ hos alla till Spbingidernes familj höran- 

de arter, hvilka likväl endast låta höra ett surrande ljud, vida 

skildt från det ljud eller läte, hvarom fråga nu är, DUPON- 

CHEL, som också undersökt förhållandet, borttog tungan och 

palperne för att förhindra gnidning emellan dessa partier, och 

ljudet fortfor lika starkt som förut, hvilket icke skulle inträffat 

om REAUMURS och ROSSIS åsigter varit riktiga. Djuret dog 
dock innan vidare försök hunnit verkställas; likväl synes det af 

DUPONCHEL anförda bidraga till bestyrkande af PARSERINIS 

åsigt. Denna synes också vara den sannolikaste, emedan BOUND 

har funnit, att ljudet är lika starkt om ock sidorne af thorax 

sammantryckas, hvilket ingalunda skulle vara fallet om; såsom 
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ENGRAMELLE förmodar, de rörliga appendices vid sidorne af 

thorax eller, såsom GOUREAU och äfven till en del DUPON-- 

CHEL och NEWPORT tro, friction emellan de olika delarne af 

thorax, såsom hos åtskilliga Skalbaggar (t, ex. Leptura), vore 

orsaken"). PASSERINIS åsigt synes också bestyrkas genom den 

af PARIS DE GRAY företagna undersökningen, ehuru den för- 

anledt honom till en annan hypothes. Denne, som ofta repe- 

terade sina experimenter, observerade att under det ljudet hör- 

des starkast, utsipprade från spiraltungan en seg vätska, hvar- 

före han förmodade, att denna, hsilken fjärilen alternativt insöp 

och utpressade, förorsakade ljudet. Samma ljud och samma 

vätska förmärktes äfven sedan tungan blifvit vid basen afsku- 

ren, men dagen efter, sedan djuret uttömt st förråd på vätska, 

hördes icke något ljud. Vätskans insnpande och utpressande 

kan väl icke i och för sig åstadkomma ljudet, äfven om det 

kan bidraga till dettas ökande, utan måste ljudet tillskrifvas en 

inpumpad lufts utpressande, och såvida ljudorganet bör sökas i 

hufvudet och står i sammanhang med -tugan, förutsättes då just 

en sådan apparat, som den PASSERINI beskrifvit. Djurets blotta 

sugapparat kan icke ensamt vara härtill tillräcklig, emedan då 

skulle samma ljud, om också i mindre grad, höras hos öfriga 

fjärilar med lika mandelar som nu ifrågavarande art. Att icke 

PARIS DE GRAY hört ljudet dagen efter, kan hafva sin orsak 

deri, att de af honom för experimenternes verkställande egda 

djuren redan voro utmattade af den hårda behandling de den 

föregående dagen rönt, isynnerhet som man funnit, att ljudet 

höres starkast nyss fjärilen blifvit fångad, men aftager i samma 

mon som hans krafter aftaga. PARIS DE GRAY har deremot 

riktat forskares uppmärksamhet derpå, att samma ljud, eharu 

finare, höres äfven från larven och att samma vätska stsipprar 

mellan dennes mundelar. Detta förutsätter att samma apparat, 

som PASSERINI beskrifvit, förefinnes redan hos larven. Sjelfve 

+) HALDEMAN, som hos Lithosia miniata eller en 

denna närstående art upptäckt, att ett ljud åstadkommes genom 

vibrering af de nära vingarne belägna pleure, anser troligt, att 

Acherontia atropos på samma sätt frambringar ljud, 
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hafva vi icke lyckats förskaffa: oss denna art lefvande, hvarken 
såsom fjäril eller larv; men emedlertid är detta ljud ett ganska 

märkvärdigt phenomen, som förtjenar all uppmärksamhet, eme- 

dan om PASSERINIS åsigt bekräftar sig, vore detta det enda 
hittills kända exempel, att ett artikuleradt djur eger ett slags lä- 

te, som skulle kunna jemföras med de högre djurens röst. 

Beskr, Anten e ofvan svartaktiga, i spetsen hvita, un- 
dertill bruna. Hufyudet och halskragen svartbruna med blågråa 
stickelhår; den sednare stundom, serdeles hos honan, bakåt kan=- 
tad med en smal rödgulaktig, på midten afbruten linia. 'Tho- 
rax ofvan svartaktig med blågråa stickelhår och ett kolsvart 
streck på hvardera skuldran; på midten finnes en större rödgul, 
stundom i brunt stötande fläck, hvilken inuti är försedd med 
2:ne svarta punkter och har aflägsen likhet med en dödskalle, 
isynnerhet hos hannen, der den oftast bakåt medelst en smal 
strimma sammanhänger med en annan större rödgulaktig eller 
brunaktig fläck, som intager bakryggen och bakåt begränsas af 
ett svartbrunt streck. Hos honan deremot sammanflyter dödskal- 
leteckningen oftast med sistnämnde fläck till en enda, som lika= 
ledes bakåt begränsas af ettsvartbrunt streck, hvilket längs midten 
delas af en smal, blåaktig linia. Rummet emellan dödskalle- 
teckningen och skuldrans svarta streck är ofta, i synnerhet hos 
honan, mera blågrått än öfriga delar af ryggskölden. Abdomen 
gul med svartbruna ringar, som merendels hos hannen äfven 
finnas på undre sidan, men hos honan endast på den öfre; längs 
abdomens "rygg går ett blågrått band, som utvidgar sig bakåt 
och der intager hela sista segmentet. Bröstet gult med svart- 
bruna sidor. De starkt ludna fötterne svartbruna med blågråa 
stickelhår på tibier och tarser; bakersta fotparets lår undertill 
gula; dess tibier undertill med gula fläckar. Alla tarserne hvit- 
ringlade. 

Hanne. Framvingarne ofvan ljusare eller mörkare svart- 
bruna, glest beströdda med Nvitaktiga eller blåaktiga atomer, 
samt prydda med svarta, vågiga, vidt åtskilda, stundom otydli- 

"ga tverstrimmor; närmast basen finnes dessutom ett hvitaktigt 
eller ockragult tverband, som längsåt delas af en brun vågig 
strimma, och upphör innan det hunnit inkanten; närmare ving- 
spetsen finnes ett annat dylikt band, som likväl upphör vid mid- 
ten af vingen. Ofta äro dessa tverband otydliga och saknas 
stundom helt och hållet. Vid diskfältets slut finnes en hvitak- 
tig punkt. Bakvingarne ofvan gula med tvenne svarta tverband, 
af hvilka det yttre är bredast. Alla vingarne undertill gula med 

4 
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2:ne svartaktiga tvorband, af hvilka det inre på bakvingarne är 
smalast och mörkast samt det yttre på framvingarne bredast och 

svartgrått, der det intager hela vingspetsen; vid diskfältets slut 
finnes på bakvingarne en svart fläck. 

Honan liknar till färgen hannen, men bakvingarnes tver- 
band hinna på öfre sidan knapt framkanten ar vingen och fram- 
vingarnes teckningar äro otydligare. 

Anm. Exemplaren från Lappland” äro vanligen mörkare, 
än från södra Sverige. 

Larven varierar temligen mycket till färgen. Vanligen är 
han citrongul, grönaktig på sidor och buk. 4—10:de kroppsrin- 
garne på sidorne prydde med 7 axgurblåa snedstreck, som stöta 
i violett och bakåt begränsas med hvitt samt förena sig fill 
spetsiga vinklar på ryggen. De 3 första och 2 sista kropps- 
ringarne äro aldeles släta, men de medlersta äro på tveren fint 
skrynkliga och, med undantag af (0:dekroppsringen, fint vårtiga 
af svarta punkter, som utan ordning äro strödda mellan sned- 
strecken. Analhornet nedtryckt, i spetsen tillbakaböjdt, gulak- 
tigt och ganska sträft, d. v. s. öfverhöljdt med koniska tuberk- 
ler, som med baserne beröra hvarandra. Andhålen ovala, svarta, 
omgifna med hvitt. Bröstfötterne svarta, hvitfläckiga; abdomi- 
nalfötterne af bukens färg, men hafva svart spets, Iufvudet 
grönt med ett svart streck på sidorne. Stundom är larven en- 
färgadt grön med mörkgröna, framåt gulbegränsade snedstreck; 
stundom åter helt och hållet gul med purpurfärgade eller vio- 
letta snedstreck, eller brun med 2:ne vågformiga, svartaktigt 
bruna och hvitpunkterade rygglinier, svartgröna snedstreck, gul- 
aktigt hvitt -analhorn och de 3 första kroppsringarne köttfär- 
gade. 

Pupan aflång, till främre delen nedplattad, till den bakre 
cylindriskt-konisk; ledfogningarne fint chagrinerade; andhålen 
ganska tydliga och analhornet skrofligt. Färgen är i allmänhet 
glänsande kastaniebrun och ljusare på vingslidorne. 

III. Svårmare-slägtet. (spninx. ) 
Antenne longiores (caput cum thorace longitudine '&- 

quantes), 'subflexuose, in medio et -erga apicem crassiores, 
apice recurvo, pilis verticillatis instructo; maris infra scobi- 
neformes, feminc 'simplices, ”Palpi magni, crassi, margi- 
nem superiorem oculorum attingentes et antice oblique obtu+ 
sali atque prominuli, densissime ac breviter squamato-pilosi; 
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articulus intermedius. articéulo basali brevior et cerassior, sub- 
securiformis; articulus ultimus minutissimus, mamelliformis. 
Lingua distineta, crassa, pectore multo longior, sepe longi- 
tudine corporis I. illo duplo longior.. Oculi nudi. Caput 
porrectum, exsertum, Arttculus primus tarsorum pedum 
posticorum tibia brevior, l. ea saltem haud longior. Pul- 
villus minutissimus, haud ultra basin unguvium extensus. 
Calcaria pedum posticorum 4, Pedum femora omnia 
dense hirsuta. Tarsi omnes squamati, brevissime spinulosi 
Tibim posticece compresse. Ungues breves, atque graciles, 
Ramulus radialis et ramulus subradialis coste mediane 
anterioris alarum posticarum ex angulo anteriore areolm 
discoidalis, in truneo brevi conjuncte, orientes.. Costa .dor- 
salis alarum posticarum costis reliquis equalis. Costa swb-- 
dorsubis: alärum: anticarum: radice duptici'e basi oriens.' 
Margo interior al. anticarum fere rectus; angulus posterior 
subrotundatus, minime exsertus; apex aculus; margo exte-- 
rior. integer, modice arcuatus, Abdomen prismaticum, acu-- 
tum, breviter atque adpresse squamato-pilosum., Angulus. 
analis alarum posticarum rotundatus; margo exterior ar- 
euatus minime exoisuss Larva levis, conformis, cornu anali 
valido; erecto;. arcuato. et eapite ovato; interdum lineis obli- 
quis lateralibus distinctis- ornata, Pupa elongata, cylindrico- 
conica, stylo anali instructa; valvula lingue a pectore'smpis- 
sime plus minus distans et in medio itaque libera, Pupain 
terra libere sepulta, aut subfolliculata: 

Antennerne temligen långa: (lika långa: med hufvud och 
thorax tillsammantagne), något krökta, på midten. och mot spet- 
sen tjockare, med tillbakaböjd spets, som är försedd med ispi- 
ral sittande hår; undertill äro antennerne hos hannen raspfor- 
miga, men. hos honan: enkla, Palperne stora, tjocka, sträc- 
kande: sig till ögonens: öfre- kant, framtill snedt aftrubbade och 
framstående; ganska tätt och kort fjällhårige; medlersta leden 
kortare än. basleden, något yxformig; sista leden ganska kort 
och vårtformig. Tungan tydlig, tjock, mycket längre än brö- 
stet, ofta lika lång med kroppen eller dubbelt längre än denna. 
Ögonen:nakna.. Hufvudet framstående och. utdraget.. Bak- 
ötternes första tarsled kortare än tibian, eller åtminstone icke 
längre än, denna, Klodynan- mycket liten, knapt gående öfver 
klornas-bas.. Sporrarne på bakfötterne 4: Alla fötternes 
Jår tätt Judna. Alla tarserne fjälliga, beväpnade med myc- 
ket korta taggar. De bakersta tibierne sammantryckta. Klorna 
korta. och fina. Främre medianneryens på bakvingarne ra- 
dial- och. subradial-grenar ntgå förenade i en kort stam från 
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diskfältets främre hörn. Dorsalnerven på bakvingarne lik de 
öfriga nerverne. Subdorsalnerven på framvingarne utgår 
rån basen med dubbel rot. Inre kanten på framvingarne nö- 

Stan rät; bakre hörnet något rundadt, icke utdraget; vingspet- 
Sen skarp; yttre kanten hel, måtthgt bågböjd. Abdomen 
Prismatisk, spetsig, kort och tilltryckt fjällhårig. Bakvingar- 
nes analhörn rundadt och deras utkant bågböjd, icke utsknren. 
Larven slät, likformig, med uppståendejustarkt och krökt anal- 
horn, samt äggformigt hufvud; med eller utan tydliga snedstreck 
på sidorne. Pupan långsträckt, cylindriskt konisk, försedd med 
analspets; tungslidan oftast mer eller mindre utstående från brö- 
stet . och således på midten fristående. Pupan fritt nedgräfd i 
jorden, eller omgifven af ett tunnt hylle. 

De till detta slägte hörande arter ega en skarp och ihål- 

tande flygt, och äro i rörelse först efter solens nedgång och un- 

der natten för att hämta sin föda. Den öfriga delen af dyg- 

net hvila de isynnerhet på platsar, der de kunna vara skydda- 

de mot solljuset, men i brist på sådane sitta de stilla och orör- 

liga på trädstammar eller andra föremål. För att hämta födan, 

som hufvudsakligen består af blommornes nektar, behöfva icke 

fjärilarne sätta sig på vexterne, såsom arterne af föregående 

slägten, utan under flygten instinga de tungan i blomman och 

hålla sig härunder stilla, fladdrande på samma ställe tills de 

hafva tömt honungsgömmet der, hvarefter de på samma sätt be- 

söka en annan, Skrämmas de härunder, flyga de med pilens ha- 

stighet undan, så att man knapt kan följa dem med ögonen. 

Likt Allmänna Dödskallen fångas de lättast vid ljus i lykta. Lar- 

verne till några arter göra betydlig skada då de förekomma i 

mängd. Likväl lefva de icke i egentliga kolonier utan mera 

spridde. Tillfölje af deras storlek kunna de temligen lätt upp- 

sökas och bortplockas. 

Slägtet, som är temligen artrikt uti andra verldsdelar, ser- 

deles inom den hetare zonen, eger inom Europa endast trenne 

representanter, hvilka äfven tillhöra vår Fauna, 

1:o Larverne med snedstreck å sidorne, Pupan 

fritt hvilande i jorden. (Larva lineis obliquis latcrali- 

bus. Pupa libera, in terra sepulta). 
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a) Ögonens ofvankant saknande borster. (Oculi 
superciliis carentes). i 

1. Åkerhbinde-Svärmare (S. convolvuli LIN.) . 

Alis supra cinereis, antieis fusco nigroque nebulosis stria- 
tisque; poslicis fasciis 2 muaculaque discoidali nigris;thorace 
cinereo, postice ojn 2 rufis, nigro-cinguluatis, notato; ab- 
domine supra cinereo, cingulis lateralibus alternatim atris 
et rubris alboque marginatis, IL. al. exp. circit, 100—110 
millim. ” . 

Vingarne ofvan askegråa; de främre med bruna 
och svarta flammor och streck; de bakre med 2 syar- 
ta tverband och en svart diskfläck; thoraxaskegrå; 
baktill med 2 rödbruna, svartbegränsade fläckar; 
abdomen ofvan askegrå med gördelformiga, afvex- 
lande svarta och röda, hvitkantade sidofläckar. L. eo. 
vingsp. 34—38 lin. 

Syn. Sphinz convolvuli LIN. S: N. I. 2.789. 6. FABR. 
E..S. III 4. 374. 54. HÖBN. Sphing. t. 14. fig. 70. 
Text. 98, 3. OCHS. Schm, II. 236. IV. 44, & 150. TREI- 
TSCH. X, 1, 139. 262, DALM; Sphing. Sv. 244, 2. 
KAYSER Schm, 161. t. 48, 

Åkerbindesvärmaren har en vidsträckt utbredning och är 
en bland de mera: kosmopolitiske arterne. I Afrika, södra Asien 
och på Stilla hafvets öar samt i alla Europas tempererade län- 
der träffas han temligen allmän, men går icke så högt mot nor- 
den, som följande art. Inom Danmark är han träffad åtskilliga 

gånger både på Seeland och fasta landet, men på Skandinaviens 
halfö är han ytterst sällsynt och har hittills blifvit träffad en- 

dast i de sydligare delarne af Skåne, der den blifvit funnen af 

Prof. ZETTERSTEDT och FALLEN. Dess flygt är ganska 
skarp och ihållande, hvarföre fjärilen begifyer sig stundom gan- 

ska långt från den ort, der han blifvit framkläckt. Man har till- 

ochmed träffat honom flygande ute på hafvet, långt från land. 
Så anmärker BEDELL, att ett exemplar kom flygande från nord- 
ost och fångades ombord på ett skepp omkring 6—7 mil från 
Lands End, det närmaste landet, Dess flygt följde vindens rikt- 

ning. Flygtiden infaller i Maj, Juni och Juli månader, Larven 

lefver hufvudsakligen på Convolvulus arvensis och bör han isyn. 
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nerhet efter skördetiden eller i Augusti månad! sökas på sådane 
ställen, der denna planta vexer i mängd. Den håller sig om 

dagen dold under vextens blad, eller vid dess rötter, men ex- 

erementernes storlek förråda honom snart. Stundom träffar man 
den' också i trädgårdarne, der Convolvulus tricolor och Ipomea 

coecinea odlas, men mera sällan der Convölvolus sepium Vexer. 

Han nedborrar sig i jorden för att undergå sin förvandling. 

Beskr. Antennerne ofvan hvitaktiga, undertill brunaktiga. 
Palperne hvitgråa eller askegråa, med en trekantig brun fläck 

framför ögonen. Hufvud och ryggsköld askegråa, den sednare 

med mörkare halskrage och fyra längsgående fina, svarta streck, 

samt bakåt på hvardera sidan om skutellen en trekantig, röd- 
brun, svartbegränsad fläck, innanför hvilken finnes en annan min 
dre, likaledes svartbegränsad, men i: blått stötande fläck. Abdo- 

men ofvan längs midten askegrå med ett längsgående svart, smalt 

streck; på sidorne gördelformiga, svarta och röda, framtill hvit- 

begränsade fläckar, hvilka omvexla med hvarandra, så att en 

svart finnes närmast till ryggsköldens rödbruna fläck; undertill 

är abdomen hvitaktigt askegrå med en rad svarta, punktformiga 

fläckar längs midten. Bröstet askegrått, på hyardera sidan fram- 

till prydt med en brun strimma, som från ögat går bakåt under 

framvingen. Fötterne askegråa; tarserne brunaktiga med blek- 

gråa ringar. 

Hanne, Framvingarne ofvan askegråa med 2—3 korta, 

längsstående, kolsvarta streck bakom diskfältet och ett annat så- 

dant, som i zigzag utlöper i vingspetsen: vid diskfältets slut en 

hvitaktig, med svart omgilven, mer eller mindre tydlig, stundom 

punktformig fläck; öfver disken ett bredt mörkbrunt, mer eller 

mindre sammanhängande fält, som utskjuter i utkanten vid 2:ne 

temligen stora, men stundom otydliga, ocellformiga, mörkbruna 

fläckar;. dessutom finnas flera parvis tvers öfver vingen gående 

paralella, vågiga flammor eller strimmor. Bakvingarne ofvan 

Jjusgråa med tyenne svarta tverband, af hvilka det yttre är smalt 

och vågigt, men det inre temligen bredt och deladt genom en; 

stundom otydlig, gråaktig liniaz i disken en svart, tverstående 

fläck. Vingarne undertill askegråa med tvenne, isynnerhet på 

framvingarne matta och otydliga svartaktiga tverband, samt dess- 

utom på bakvingarne en svartaktig, men stundom otydlig fläck 

närmare vingbasen, : 
Honan liknar hannen, men saknar oftast det mörkbruna 

fältet på framvingarne och är vanligen ljusare med mattare teck- 

ningar, än hannen. 
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Larven varierar snart sagdt i oändlighet, men man kan 
dock urskilja tvenne hufvudtyper; en med grön och en med 
brun grundfärg. Den med grön grundfärg är vanligen mörk- 
grön med sju svarta snodstreck på hvarje kroppssida, hvilka på 
ryggen sammanstöta med 2:ne längsgående svarta streck, som äro 
afbrutna vid segmenternes ledfogningar och stundom otydliga, 
Dessa snedstreck, af hvilka det första finnes på 4:de kroppsrin- 
gen och det sista slutar vid analhornet, begränsas baktill med 
hvitt. Vidare äro 2 svarta fläckar på ryggen af 3:dje och 4:de, 
4 dylika åter ganska små på det 2:dra och slutligen 3:ne an- 
dra ganska stora på sidorne vid ledfogningarne af 1:sta-och 2:dra 
kroppssegmentet. Hufvudet grönt, föga stötande i gult, med 5 
svarta strimmor, af hvilka den medlersta nedåt delar sig i tvenne. 
Bröstfötterne svartaktiga; abdominalfötterne gröna med gråaktig 
spets. Analhornet slätt, gult eller rödbrunt med svart spets. 
Andhålen belägna i rundade svarta fläckar. Det yttre af sista 
kroppsringen orangegult. Stundom är larven ljusare grön med 
helt och hållet hvita snedstreck och i stället för de tvenne svarta 
ryggstrecken endast 2:ne rader svarta punkter. Mera sällan är 
han mattgrön med 6 längsgående rader svartaktiga eller brun- 
aktiga fläckar samt rödbrunaktigt hufvud och analhorn, Den 
bruna färgtypen har vanligen ryggen brun, buken köttfärgad, 
sidorne hvita, prydda med 7 mörkbruna snedstreck och 1 halm- 
gult band, som på de tre första kroppsringarne är continuerligt 
men afbrutet på midten af hvarje af de öfriga. Andhålen kan- 
tade med hvitt och belägna i runda, bruna fläckar, som förena 
sig med nämnde snedstreck. Hufvudet blekt ljusrödt med svarta 
strimmor såsom hos den gröna typen. Bröstfötterne svartaktiga, 
och analfötterne gröna med gråaktig spets. Det yttersta af si- 
sta kroppsringen orangegult och analhornet helt och hållet svart. 
Stundom har denna färgtyp fyra smutsigt hvita, längsgående 
strimmor på de 3 första kroppsringarne, nemligen 2:ne på ryg- 
gen och 2:ne på sidorne, samt derjemte på 4 af kroppsringarne 
2 punkter af samma färg nära ledfogningarne. :Stundom är åter 
larven helt och hållet brun med ännu mörkare rygg och sned- 
streck. Emellan dessa varieteter finnas åtskilliga öfvergångar, 
men alla med brun grundfärg äro på tveren liksom rynkiga af 
en mängd svartaktiga strimmor, som genomskäras af andra längs- 
gående, hvarigenom således en mängd fyrsidiga figurer upp- 
komma. 

Pupan är glänsande gulbrun med mörkare abdominalre- 
gion och ganska lång tungslida, som är skild från bröstet och 
ganska starkt krumböjd samt vid spetsen, der den är fästad vid 
bröstregionen, spiralformigt inrullad. 
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by Styfva borster öfver öfre kanten af ögonen. 
(Oculi superciliati), 

2. Liguster-Svärmare (S. liguswi IN.) 

Alis anticis supra årisescentibus, ad marginem interio- 
rem fusco-nigricanlibus, lineolis disci nonnullis nigris; posti- 
cis roseis fasciis tribus nigris; thoruce supra nigro, lateribus 
tinerascentibus; abdomine rubro, cingulis lateralibus nigris. 
L. al. exp. eircit, TIO millim, 

Framvingarne ofvan mörkgråaktiga, mot inre 
kanten svartbrunaktiga, med några £varta streck i 
disken; bakvingarne rosenröda med 3 svarta tver- 
band; thorax ofvan svart med gråaktiga sidor; ab- 
domen röd med svarta, gördelformiga läckar. L. e. 
vingsp. omkr. 38 lin, 

Syn. "Sphinx ligustri LIN. S. NIT 2. 799. 8. F. 8. 
287. 1087. FABR. E. 8. HI. 1. 374. 55. HUÖBN. Sph. t. 
14. fig. 69. Text. 98. 4. OCHS. Schm. II. 240. IV, 44, 
TREITSCH, X. 1. 262. DALM. Sph. Sv. 113. 3. KAY- 
SER: Schm, 161; t: 45. fig. 2. 

Var; alis anticis macula baseos albida; posticis incarna- 
tis fasciis 2 nigris. (Framvingarnes basfläck 
hvitaktig; bakvingarne köttfärgade med 2 
svarta tverband. 

Syn. Sphinx spiree ESP: Schm. IL t. 42. Cont. 17. fig, 
1. pag. 21. 

Liguster-svärmaren är inom familjen en af de allmännare 

arterne, som tillhöra vår Fauna. Uti Danraark, södra och med- 
Jersta Sverige träffas han nästan öfver allt der latyens närings- 

plantor vexa, men huru högt han uppstiger mot norden är lik- 

väl ännu ej med visshet kändt. Inom Upland är han på flera 

ställen ganska allmän, hvaraf följer, att han icke upphör med 
detta landskaps polböjd. Inom Norige är han träffad vid Chri- 

stiania (SIEBKE), och vid vestra kusten af Sverige är han all- 

män åtminstone ända till Götheborg (ÅSTRAND). Dess flygtid 

infaller i Maj, Juni och Juli månader. Larven bör isynnerhet 

sökas i Augusti och September, då han vanligen träffas på Li- 
gustrum vulgare, Syren och Ask, men äfven skall han förekomma 

på vanlig Hyll. På arterne af slägtet Spirea, serdoles Spirca 
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salicifolia, der denna odlas såsom prydnad i trädgårdar, träffar 
man honom också. Dessutom lefver han på åtskilliga andra 

vexter. Om aftonen träffas fjärilen fladdrande omkring åtskil- 
liga blommande vexter för att hämta sin näring. Varieteten träf- 

fas tillsamman med den normala formen, och är på sina ställen 

nästan allmännare än denna. 3 

Beskr. Antennerne ofvan hvita, undertill svarta. Pal- 
perne gråa, mot spetsen svarta. Hufvudet framför ögonen svart- 
aktigt, för öfrigt askegrått. Ryggskölden svart eller svartbrun 
med några hvitgråa hår i midten, samt flera sådana tättstående 
närmare mot skutellen; från hufvudet går på hvardera sidan öf- 
ver vingroten ett hvitgrått band. « Abdomen ofvan längs ryggen 
rödgrå med ett fint svart streck; på sidorne röd med svarta 
gördelformiga fläckar; undertill hvitgrå med en rad, mer eller 
mindre sammanhängande svarta punkter. Bröstet grått, fram= 
till och på sidorne stötande i svartbrunt. Fötterne gråa med 
svartbruna tibier och tarser. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan rödaktigt mörk- 
gråa, mot inkanten svarta eller svartbruna, hvilken färg oftast 
sammanhängande fortsättes snedt öfver till vingspetsen, der vin- 
garne äro liksom på åtskilliga ställen i disken och längs ut- 
kanten hvitgråa; på sednare stället synes en svart, temligen bred 
och något vågig linia; vid slutet af viskfältet ett kort, svart, på 
tveren stående streck, som genomskäres af en längsstående fin 
svart linia; i vingarnes svarta färg finnas flera (3—4) kolsvarta, 
korta, på långs stående streck. Bakvingarne ofvan rosenröda 
med trenne svarta tverband, af hvilka de 2:ne yttre äro para- 
lella, men det inre går snedt öfver vingen från framkanten mot 
analhörnet.  Vingarne undertill mörkare rödgråa med 2:ne pa- 
ralella svarta tverband, som äro tydligare på bakvingarne, der de 
äfven åtskiljas genom hvitaktig färg; vingspetsen på framvin- 
garne hvitaktig. Fransarne brunaktiga. 

Varieteten liknar den vanliga formen, men är mindre 
och har framvingarnes bas framom inkantens svarta färg hvit- 
aktig eller gulaktig, samt saknar på bakvingarne helt och hål- 
let det innersta svarta tverbandet. Sistnämnde vingar äro också 
köttfärgade och stundom nästan hvita, 

Larven gulgrön med 7 blåa, baktill med hvitt begränsa- 
de snedstreck på hvardera kroppssidan från och med 4:de tilloch- 
med 10:de kroppsringen, Strecken, som äro på midten breda- 
re, sluta nedåt i en spets, hvilken åtlöljes af 3—4 små, hvita 

5 
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punkter: ”Andbålen orangefärgade, Tnfvudet grönt; kantadtmed 
svart. Bröstfötterne blekgula,; svartfläckiga; ahbdominalfötterne 
gröna, kantade med svart. Analhornet slött, på öfre sidan svart, 
men på den nedro gult. Larven varierar obetydligt, endast 3—4 
dagar föro förvandlingen blir han mera gul på ryggen och and- 
'hålen blifva otydliga. Yngre är hans hud något skrynklig och 
analhornet serdeles långt. . | 

Pupan kastaniebrun med framstående, men ganska kort 
tungslida. Analspetsen är åtföljd af 2:ne smärre sidospetsar. 

IH:o. Larven utan snedstreck på sidorne. Pupan 
nedgräfd i jorden eller imossa,iett kokonglikthylle. 
Styfva borster öfver öfre kanten af fjärilens ögon. 
(Larva lineis obliquis lateralibus carens. Pupa subfolliculata, 
aut in terra aut in museis sepulta, Oculi imaginis superoi- 
liati). Macerosila, WALK. 

3. Barr-Svärmaren (5. pinastri LIN.) 

Alis supra cinereis, anticis lineolis 3 discoidalibus ap- 
proximatis nigris; thorace cinereo vilta utrinque atra; ab- 
domine cinereo cingulis lateralibus supra abruptis, nigris, 
albo-marginatis, LL. al. exp. 70—80 millim, 

Vingarne ofvan askegråa,de främre med 3 korta, 
hvarandra närstående streck i disken; thorax aske- 
grå med en svart strimma på hvardera sidan; abdo- 
men askegrå med på ryggsidan afbrutna svarta, hvit- 
kantade sidogördlar. L. e. vingsp. 24—27 lin, 

Syn, Sphinx pinastri LIN. S. N. I. 2. 802. 22. Fn. 
Sv. 288. 1088. FABR. E. 5, II. 1367. 35. HÖUBN. Sphing. 
t. 13. f£. 67. Text. 98. 1. OCHS: Schm. TI. 243. IV. 44, 
TREITSCH. X. 1. 262. DALM. 'Sph. 8. 214. 5. ZETT. 
Ins. Lapp. 916. 1. KAYSER. Schm. 161. t. 51. f. 1. 
Tallsphinzen .DAHLB. Ins. Skada och Nytta p. 162. 

Barrsvärmaren är allmän i hela Europa. Den sträffas i 

Danmark öfver allt i furuskogarne och går på vår halfö utan 
tvifvel så högt mot norden som Barrträden vexa. I Juni och 
Juli månader förekommer den. öfver allt i barrskogarne -och'be- 
söker om aftnarne starkt luktande blommor, ur hvilka han su- 

ger nektarn. Honan lägger sina ägg på barren af Tall och 
Gran, men äfven på andra barrträd och vanligen 8 dagar der- 
efter kläckas larverne, Dessa förtära barren, men föredraga i- 
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synnerhet de yngre träden och buskarne framför de äldre, och 
äro ganska frätgiriga, så att de åstadkomma icke obetydlig ska- 
da på tallplanteringarne, när de någon gång förekomma i större 

mängd. Likväl lefva de mera spridda än i flock och derföre 

blir den' skada, de åstadkomma, mindre märkbar än. den som 

förorsakas af andra arter. Ehuru larven har en fast och tem- 

ligen hård hud, tåler han svårligen, att man vidrör honom, u- 
tan söker att bita i fingern. Hans mundelar äro också ganska 
skarpa. Från Juli månad träffar man honom och kan lätt bort- 

plocka honom, då han skulle vara alltför talrik, Han. hyilar 

öfver vintren såsom pupa: 

Beskr. Antennerne ofvan Hvita, undertill brunaktiga. Pal-- 
perne nedtill hvitaktiga, mot spetsen gråa, med en brun fläck 
på: yttre sidan, hvilken på hufvudet fortsättes till ögonen. Huf- 
vudet askegrått, närmast öfver ögonen hvitaktigt. Ryggskölden : 
askegrå med ett svart band öfver hvardera skuldran. Abdomen 
ofvan längs ryggsidan askegrå med en smal svart linia; på si- 
dorne prydd med svarta gördelformiga, baktill hvitbegränsade 
fläckar; undertill ljust hvitgrå, stundom med en rad svarta punk- 
ter längs midten. Bröstet hvitgrått, på sidorno askegrått, framåt 
stötande i brunt. Fötterne askegråa; tarserne brunaktiga med 
hvitaktiga ringar. 

Hanne och hona. Vingarne ofvan askegråa, de bakre 
något mörkare, än de främre, Dessa sednare der och hvar lju- 
sare, med en brunaktig större fläck i inkanten, mindre flammor 
af samma färg i framkanten och stundom äfven i vingspetsen, 
samt trenne korta svarta streck i disken, af hvilka det ena har 
sin plats i diskfältet och de öfriga bakom samma fält. Under- 
till äro vingarne enfärgadt mörkgråa, stundom med en mörka- 
re, otydlig skuggning öfver midten. Fransarne hvita, brunfläc- 
kiga. r 

Larven förändrar flera gånger färg innan den blir fullvuxen. 
Efter sista hudömsningen är den vackert grön med ett rödbrunt 
band längs ryggen och 3 citrongula sidoband. Ryggbandet är 
bredare på midten af hvarje segment och sidobanden äro icke 
continuerliga, utan sammansatta af aflånga fläckar, som mer el- 
ler mindre närma sig hvarandra. På första segmentet märkes 
en oval, liksom fjällig plåt, som är ockragul och på längden 
tecknad med 5 svartbruna streck, hvilka förlänga sig utåt huf- 
vudet. Detta är likaledes ockragult med svarta mundelar, På 
ryggen af de öfriga segmenterne finnas 2 små, fyrsidiga, svarta 

x 
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fläckar, stälda vid bakre kanten af hvarje segment. Kroppen är 
derjömte tecknad med ett stort antal gördelformiga, svartaktiga 
streek, hvaraf 7—8 finnas på hvarje segment, utom på de tven- 
ne sista, der de äro färre. Andhålen äro orangefärgade och 
omgifne af svart. Bröstfötterne gulaktiga; abdominalfötterno 
smutsigt hvita, med en svart fläck vid basen. Analhornet, skrof- 
ligt af upphöjda punkter och svart. Då den kläckes ur ägget 
är larven nästan alldeles gul, och först efter första hudömsnin- 
gen blir han grönaktig och de gula sidobanden börja då synas. 
Efter andra hudömsningen blifva desse ännu tydligare, emedan 
den gröna grundfärgen då är mörkare. Efter tredje hudöms- 
ningen blir ryggfärgen mera brunaktig och larven eger då sin 
fullt utvecklade drägt. 

Pupan är rödbrun med kort, tätt åt bröstet liggande 
tungslida. 

IV. Skymningsvårmare-slågtet. 
(Deilephila. LASPEYRES.) 

(Sphinx. Lin. Dalm,. Zett. Deilephila Ochs. Treitseh. 
Dup. Boisd.) 

Antenne longiores, subrecte, in medio et erga apicem 
erassiores, apice recurvo, setis regidis instructo; maris infra 
scobineformes, ciliate; feminae simplices. Palpi magni, 
crassi, marginem superiorem oculorum attingentes, antice o- 
blique obtusati, densissime ac breviter squamatopilosi; arti- 
culus intermedius articulo basali brevior et crassior, subse- 
curiformis; articulus ultimus minutissimus, mammelliformis. 
Linguwua distincta, crassa, corpore aut longior aut nonnihil bre- 
vior. Oculi nudisuperciliati. Cap utporrectum, exsertum. Ar- 
ticulus primus tarsorum pedum posticorum tibia brevior. 
Pulvillus major, ad medium unguium fere exsertus, Cal- 
caria pedum posticorum 4. Tantum femorapedum om- 
nium infra hirsuta; tarsi cum tiviis nudi. Tarsi omnes 
spinulosi. Tibim posticr compresse. Ungues breves. Ra- 
mulus radialis et rumulus subradialis coste medianae 
anterioris alarum posticearum swpissime separatim ex an- 
gulo anteriori areolm discoidalis, sed interdum in trunco 
brevissimo conjuncte orientes. Costa dorsalis alarum po- 
sticarum ecostis reliquis equalis. Costa subdorsalis a- 
lorum anticarum radice duplici e basi oriens.. Margo in- 
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terior alarum anticarum aut fere rectus, aut obsolete S- 
formiter arcuatus; angulus posterior subrotundatus, minime 
exsertus; apex acutus, minime falcatus; margo exterior fere 
rectus, Il. haud arcuatus. Abdomen latum prismaticum, 
acutum, breviter ac adpresse squamato-pilosum. An gulus 

a nalis alarum posticarum subrotundatus; margo posterior 
obsolete :excisus; angulus anterior rotundatus. Larva le- 

vis, conformis, cornu anali valido, erecto, arcuato et gra- 
nuloso, capiteque minuto, rotundato; maculis lateralibus or- 
nata. Pupa cylindrico-conica, stylo anali sat longo, parte 
anteriore crassiore et valvula lingurR adpressa; supra ter- 
ram in folliculo degens. 

Antennerne temligen långa, nästan räta, på midten och 
mot: spetsen tjockare, med tillbakaböjd spets, som i ändan är 
försedd med några styfva hår; undertill hos hannen raspformi- 
ga, cilierade, men hos honan enkla. Palperne stora, tjocka, 
sträckande sig till ögonens öfre kant, framtill snedt aftrubbade, 
ganska tätt och kort fjällhåriga; medlersta leden kortare och 
tjockare än basleden, något yxformig; sista leden ganska kort 
och vårtformig. Tungan tyglig, tjock, antingen längre eller 
något kortare än kroppen. Ögonen nakna med öfver öfre kan- 
ten nedhängande hår. Hufvudet framstående och utdraget. 
Bakfötternes första tarsled kortare än tibian. Klodynan 
temligen stor, sträckande sig nästan till klornas midt. Spor- 
rarne på baktötterne 4. Blott alla fötternes lår undertill 
ludna ; tarserne och tibierne nakna. Alla tarserne beväpnade 
med mycket korta taggar. De bakersta tibierne sammantryckta. 
Klorna korta. Främre mediannervens på bakvingarne 
radial- och subradial-grenar utgå oftast åtskilda ur diskfältets 
främre hörn, men äro likväl ock stundom förenade i en gan- 
ska kort stam. Dorsalnerven på bakvingarne lik do öfrige 
nerverne. Subdorsalnerven på framvingarne utgår från ba- 
sen med dubbel rot. Inre kanten på framvingarne antingen 
nästan rät eller otydligt S-formigt böjd; bakre hörnet något af- 
rundadt, icke utdraget, vingspetsen skarp, men ej sikelformig; 
utkanten nästan rät eller föga böjd. Abdomen bred, pris- 
matisk, spetsig, kort och tilltryckt fjällhårig. -Bakvingar- 
nes analhörn något rundadt; bakre kanten obetydligt utskuren ; 
främre hörnet rundadt. Larven slät, likformig, analhornet 
är starkt, uppstående, bågböjdt och skrofligt; hufvudet litet och 
rundadt; sidorne prydde med fläckar; Pupan ecylindriskt-ko- 
nisk med ganska lång analtagg och tjockare framdel samt till- 
tryckt tungslida ; hvilar ofvan jorden i en kokonglik bylsa. 
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Detta slägtes flesta arter förekomma isynnerhet i den var- 

mare zonen. Europa eger häraf knapt mer än tolf arter. De 

äro i rörelse isynnerhet i skymningen -och dagningen, men sky 

Iikväl icke solljuset så mycket som föregående slägten, utan 

hämta sin näring äfren midt på dagen, då det är lugnt och 

varmt. Deras flygt är snabb och ihållande och med sin långa 

tunga beskatta fjärilarne derunder blommornes honungsgömmen. 

Larverne lefva uteslutande på lägre vexter, men nedkrypa icke 

i jorden för att förpupa sig, såsom de till föregående slägten 

hörande, utan undergå sin förvandling ofvan på jordytan bland 
mossa, gräs eller nedfallna blad, der de bilda sig en kokong, 

bestående af jordpartiklar, söndergnagade blad eller mossa, hyil- 

ket allt sammanhålles genom några silketrådar, 

Till Skandinaviens Fauna höra endast tvenne arter, 

1. Hvitsprötad Skymning-Svärmare 
(D. euphorbise LIN.) 

Antennis niveis; alis unticis supra olivaceo-virescentibus 
vilta latissima livida maculisque 1—2 mediis olivaceis; po- 
sticis mnigris fassia trunsversa rubra margineque exteriore 

livido.") IL. al. exp. 60—70 millim. 

Antennerne snöhvita; framvingare ofvan oliv- 
gröna med ett bredt Fvitepl tverband och 1—2 oliv- 
gröna fläckar i disken; bakvingarne svarta med rödt 
tverband och hvitgul utkant. L. e. vingsp. 20—24 lin. 

Syn. Sphinx euphorbice LIN. S. N. I. 2. 802. 19 (ex 
partie). Fn. 9. .287. n. 1086. FABR. E. S, IL 1, .367. 
37. HUBN. Sphing. t. 12. fig. 66. Text. 67. 7. Deile- 
phila euphorbic OCHS. Schm, II. 223. IV. 43. 9.181. 
TREITSCH,. X. 131. & 261. H. S. Sphing. 7. 8. KAY- 
SER Schm. 159. t. 51. f. 2. WALLENGR. Ötlversigt af 
K. V. Förhandl, 1854. p. 16. 

Denna Skymningsvärmare är den sällsyntaste art af alla inom 

familjen, som tillhöra vår halfös Fauna. Redan 1761 upptogs 

han af LINNÉ uti Fauna Svecica såsom svensk, men har se- 

+») Tantum in Scania rarissime reperta. In Dania fre- 
quentius occurrit. 
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dan dess ända till helt nyligen icke blifvit återfunnen. Den enda 
säkra uppgift, som vi på artens förekomst hos oss ega, härle- 
der sig från framlidne Adjuneten 'v. BORCK hvilken fångat en 
hona i Lund den 2 Augusti uti Körners trädgård”, såsom det 
papper gifver vid handen, hyilket är vidfästadt exemplaret, som 
förvaras. i Lunds Academies entomologiska samlingar. Inom 
Danmark träffas arten deremot der och hvar, tillochmed i när- 
heten af Köpenhamn. Dess egentliga flygtid inträffar i Maj och 
Juni, men sådane larver; som tidigt förpupats, gilva fjärilar 
sednare. Larven öfyervintrar såsom pupa och lefver på flera 
arter af slägtet Euphorbia t. ox, E. eyparissias, esula och pe- 
plus. Larven tillbringar ofta tvenne år i puptillståndet, men 
det händer äfven att härtill åtgå ända till fem år. Utom Skan- 
dinavien är arten nästan allmännare än den följande i hela Eu- 
ropa söder om 489 n. b. och i Norra Afrika. De giftiga vexter, 
hvaraf denna arts larv hämtar sin näring, hafva sådant infly- 
tande på larven, att denne innehåller skadliga ämnen för de djur, 
som förtära den. - MILLIBRE insamlade flere smärre larver af 
denna art och gaf deraf åt tvenne nära fullvuxna sparfungar, 
som han lemnat utan föda 6—8 timmar. Ehuru sparfyarne voro 
uthungrade, visade de dock obenägenhet att förtära den erbjud- 
na födan; men slukade slutligen någon del deraf. Efter någon 
stund funnos båda döda. 

Beskr. Antennerne ofvan snöhvita, undertill brunaktiga. 
Palperne hvita, mot spetsen grönaktiga, Hufvud och thorax of- 
van olivgröna med ett hvitt band, som börjar vid palperna och 
går nära vingbasen på hvardera sidan öfver skuldrorne tillslu- 
tet af thorax. Abdomen ofvan olivgrön med 2:ne svarta, bak- 
till. hvitkantade fläckar på hvardera sidan nära roten, och-do 
följande trenne segmenternes bakre kanter rundt om abdomen 
hvita ; undertill jemte bröstet ljust grågulaktig; fötterne afsam- 
ma färg, men med på yttre sidan hvita tibier. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan olivgröna med 
rödaktigt gul eller violettröd utkant och ett bredt hvitgult tver- 
band öfver disken, hvilket ofta intager framkanten ända till 
vingspetsen, så att den olivgröna grundfärgen då endast fram- 
träder med en fläck, som intager vingbasen, och med ett tverband 
närmare utkanten, hvilket är bredt vid inkanten, men spetsigt 
utlöper i vingspetsen. Framkanten är likväl stundom ända från, 
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"basen utöfver midten 'öfverdrägen med olivgrönt. Det hvitgula 
tverbandet är mer eller mindre svartpnudradt och vid diskfältets 
slut finnes en större rund, olivgrön fläck, samt utanför denne, 
nära framkanten, en mindre dylik, hvilken ofta försvinner i fram- 
kantens färg. Bakvingarne vid basen bredt svarta, derefter 
prydda med ett rödt tverband, som baktill begränsas af ett an- 
nat, smalare och af svart färg; utkanten hvitgul; analhörnet 
hvitt. Undertill äro vingarne rosenröda, i disken gulgråa med 
svart diskfläck på de främre och stundom 1—2 mörkröda tver- 
strimmor öfver de bakre. 

Larven är i anseende till färgernes glans och liffighet en 

af de utmärktaste inom slägtet. Den är liksom öfverdragen med 

fernissa. Grundfärgen är glänsande svartgrön med en mängd 

små, ganska tätstående, gula punkter, som bilda ringar omkring 
kroppsegmenterne. På hvarje kroppsida synas 2 längsgående 

rader af fläckar, vanligen af samma färg som punkterne, men 

stundom alldeles hvita. Den öfra radens fläckar äro antingen 

rundade eller päronformiga: den nedres mycket mindre, altid 

droppformiga, stundom stötande i rödt. Ett bredt karmosinfär- 
gadt band längs ryggen, från hufvudet till anus, Ett liknande 

band märkes ock ofvan fotraden, men afbrutet med gult och af- 

smalnande vid hvarje segments ledfogning. Hufvud, fötter och 

analhornets bas röda. På hufvudet finnas 2:me svarta punkter, 

som till en del betäckas af närmaste kroppsringens öfvervikna 

kant. Fötternes taggar och analhornets spets svarta. Analhor- 

net skrofligt. Sådan är larven sedan han blifvit fullvaxen, men 

i ungdomen är han mer eller mindre blekgrön utan gula punk= 

ter och med gula, i stället för röda längsgående band. 

Pupan rödaktigt grå eller brungul med mörkare vingsli- 

dor, fint strierad med brunt; ledfogningarne rödbruna och and- 

hålen svarta. 

2. Brunsprötad Skymning-Svärmare 
(D. galii Vv. W.) 

Antennis” fuseis, apice albo; alis anticis supra obscure 
olivaceis fascia valde obliqua flavicante albida, in apicem 
excurrente; posticis nigris fascia transversa” pallida rubro= 

maculata, margineque exteriore pallido. IL. al. exp. 60—70 

millim. 

Antennerne bruna med hvit spets;framvingarne 

ofvan mörkt olivfärgade med ett i spetsen utlöpan- 

de mycket snedgåeonde hvitgulaktigt band; bakvin- 
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garne svarta med ett blekrödt, med en mörkröd fläck 
försedt tverband och blekröd utkant. L. e, vingsp. 
20—24 lin, 

Syn. Sphinx Galii W. V. p. 42. fam. cec. 2, FABR. 
E. 8. III. 1: 368. 38. HÖBN. Sph. t. 12. f. 64. Text. 
96. 6. DALM. Sph, Sv. 215. 5. Deilephila galii OCHS. 
Schm. II. 217. IV, 43.177. TREITSCH. X.1. 129. 261. 
KAYSER. Schm. 159. t. 53.2. Sphinx euphorbie LIN. 
S. N. I. 2. 802. 19 (ex parte). 

Denna Skymningsvärmare förekommer spridd nästan öfver 

hela Sverige, men är likväl öfver allt temligen sällsynt, I Skåne 

har den blifvit funnen vid Ystad (KAULBARS), Sandhammarn 
(ROTH), och vid Trolle Ljungby samt på några andra ställen 

af Författaren; i Blekinge vid Carlshamn (GOSSELMAN); i 
Westergöthland vid Svartekulle (GADAMER); vid Stockholm 
(BELFRAGE); i Wester- och Norrbotten, t. ex. vid Skellefteå 
(WAHLBERG). Inom Norrige är den funnen vid Christiania, 
Kongsberg och Hoff i Solöer (SIEBKE). Inom Danmark dere- 
mot är den såväl på fastlandet som på öarne temligen allmän. 
Dess flygtid infaller i Maj och Juni månader i de sydligare, 
men i Juli i de nordligare trakterne, och arten är i rörelse äf- 

ven midt på dagen, då denna är lugn och vacker, men eljest 

egentligen i skymningen. Larven förekommer från Juli till Sep- 

tember månader och lefver på Galium, isynnerhet på G. verum 

och G. mollugo, men äfven på Asperula, Euphorbia och Epi- 

lobium, hvarföre den bör sökas på de ställen, der dessa vextor 

förekomma i större mängd. Den förpupar sig såsom föregå- 

ende uti en af bladbitar, jordpartiklar, mossa eller annat dylikt 

bildad kokonglik hylsa i jordbrynet och utkläckes vanligen först 

följande året. 

Beskr. Arten liknar mycket föregående, så att här blott 
behöfva anföras skiljaktigheterne. Antennerne äro olivbruna med 
hvit spets. Abdomens hvita segmentkanter äro alla på ryggsi- 
dan genombrutna och der finnes ofta en otydlig hvitaktig längs- 
gående linia, som i segmentkanterne är tecknad med tydliga 
hvita punkter. Framvingarnes grundfärg är ofvan smutsigt oliv- 
grön och intager basen och hela framkanten, så att det hvit- 

gulaktiga bandet, som börjar i inkanten nära bason och går 
snedt öfver till vingspetsen, är mycket smalt. Framon: detsam- 

6 
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ma finnos en mindre fläck af samma färg, hvilken sammanflytor 
med tverbandet. Bakvingarnes tverband är jemte utkanten blek= 

rödt, och nära analhörnet försedt med en mörkare röd fläck, 

som i sjelfva inkånten åtföljos af en annan af hvit färg. Vin- 
garne undertill gulgråa; kanterne äfvensom bakvingarnes bas 
mörkare, de förra rödaktigt gråa. Framvingarnes hvitgulaktiga 
band är bredare på exemplaren från södra orterne än på dem 
från norden, - 

Larven, fullvuxen, är vanligen grön med bronsfärgad an- 
strykning och en svafvelgul linia längs ryggen. På hvardera 
kroppsidan finnes en längsgående rad gula fläckar, som äro ägg- 
formiga och kantade med svart. Andhålen äro af samma färg 
som dessa fläckar. Bröstfötterne svarta och analfötterne svagt 
fosenröda. Buksidan gulaktigt hvit. Analhornet taggigt, rödt 
med svart spets. Före sista hudömsningen är larven grön med 
hvit rygglinia och gul sidolinia. Sidofläckarne äro mörkgula med 
ljusare infattning. Stundom liknar han till teckningen föregå- 
ende arts larv, men teckningarnes färg är en annan, i det att 
denna arts rygglinia och fläckar äro höggula, och de run- 
da fläckarne på hvarje kroppsring blekgula med svart infattning, 
samt kroppen öfverhöljd med svarta punkter; stundom är den 
glänsande svartgrå med röd rygglinia och två rader runda gula 
fläckar på hvarje kroppsida. 

Pupan rödaktigt brun med gråbruna, svartmarmorerade 
vingslidor och thoraxregion, samt mörkbruna andbål. Vingsli- 
dorne äro bredare än hos föregående art. 

V. Snabelsvårmare-slägtet. 
(Choerocampa. DUP.) 

(Sphinx. Lin. Auet, Metopsilus Duncan, Philampelus 
Harris.) 

Genus proxime precedente valde simile, sed diversum, 
Palporum articulus intermedius articulo basali longitudine 
fere aqualis. Articulus primus tarsorum pedum posti- 
corum plerumque tibia longior aut ei saltem mqualis, Ra- 
mulus radialis et ramulus subradialis coste mediane an- 
terioris alarum postlicearum semper in trunco brevi conjuneti 
ex angulo anteriori areol discoidalis orientes. Margo in- 
terior alarum anticarum distinetius S-formiter arcuatus; an= 
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gulus posterior acutus, plerumque subexsertus; apex acu+ 
tus, distincte falcatus; margo exterior pone apicem excisus. 
Abdomen gracilior, Angulus analis alarum posticarum 
acutus, exserlus; margo posterior distincete excisus; angulus 
anterior acutus. Larva levis, segmentis tribus primis gra- 
cilioribus, in segmento quarto retractilibus, et avt cornu anali 
distineto l. nullo, aut tuberculo anali armata, Pupa sub- 
folliculata, cylindrico-conica, capite subproducto, distincto, 
stylo anali sat longo et valvula lingur adpressa, 

Slägtet är mycket likt föregående, men dock tydligen skildt 
derifrån. Palpernes medlersta led nästan lika lång med basle- 
den. Bakfötternes första tarsled längre än eller lika lång 
med tibian. Främre mediannervens på bakvingarne radial- 
och subradial-grenar utgå från diskfältets främre hörn altid före-- 
nade i en kort stam. Inkanten på framvingarne tydligen S- 
formigt böjd; bakre hörnet skarpt, något utdraget, vingspetsen 
skarp, tydligt sikelformig; utkanten bakom spetsen utskuren. 
Abdomen smalare än hos föregående slägte, Bakvingarnes 
analhörn skarpt utdraget; utkanten tydligt utskuren; främre hör- 
net skarpt. Larven slät; de 3 främsta segmenterne smalare 
och indragbara i det fjerde; antingen är analhornet tydligt eller 
saknas det, eller ersättes det af en tuberkel. Pupan, hvilande 
i en kokonglik hylsa, är cylindriskt-konisk, med något utdraget 
och tydligt afskildt hufvud, temligen lång analtagg och tilltryckt 
tungslida. 

Fastän detta slägte står, såsom af: diagnosen synes, myc- 

ket nära det föregående och med högst få karakterer kan, hvad 

den fullbildade insecten beträffar, derifrån åtskiljas, är det dock 
genom larvens och pupans stora olikhet tydligen i naturen deri- 

från skildt. De utländska och serdeles de utomeuropeiska ar- 
terne, hvilka äro ganska många, visa också starkare i ögonen 

fallande skiljaktigheter från föregående slägte, än de som egent- 

ligen tillhöra vår Fauna, Slögtets larver hafva de tre främre 

segmenterne betydligt smalare än de öfriga kroppsringarne och 

rörliga som ett svintryne eller snarare fingren på en elephant- 

snabel, af hvilket förhållande slägtets svenska namn blifvit här- 
ledt och hvilket äfven gifvit anledning till den tyska benämningen: 

Schweinsschnautze, och den franska: Cochonnes. De skandina- 

viska arterne lefva på lägre vexter, men en del utländska an- 

gripa ock träd och buskar. Skadan, som de skandinaviska ar- 
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terne göra, är ingen, emedan deras modervexter icke ingå uti 

landthushållningen. "Likt föregående slägte förpupar larven sig 

uti jordbrynet i en af jordpartiklar, mossa och blad bildad 

hylsa. Pupan har mera tydligt frånskild och utdragen hufvud- 

region, än hos föregående slägte. Våra snabelsvärmare äro först 
i skymningen och efter solens nedgång i rörelse för att söka sin 

näring. De hämta den på samma sätt som föregående slägten 

ur blommornas nektar. 

Inom Europa förekomma 6 hithörande arter, af hvilka en- 
dast tvenne egentligen tillhöra vår Fauna. 

1. Allmänna Snabel-Svärmaren 
(Ch. elpenor LIN.) 

Alis anticis supra olivaceis, fasciis obliquis roseis; posti- 
cis roseis basi atra; abdomine macula laterali nigra. L. al. 
exp. 60—70 millim. 

Framvingarne ofvan olivgröna med snedgående 
rosenröda tverband; bakvingarne rosenröda med 
svart bas; abdomen med en svart fläck på hvardera 
sidan. L. e. vingsp. 20—24 lin. 

Syn. Sphinx elpenor LIN. S. N. I. 2. 801. 17. F; 
288. 71089. FABR. E. 8, II. 1. 372. 51. HÖBN. Sph. 
10..fig. 61. Text: 96. 3; DALM. Sph. 9, 215. 6. ETT. 
Ins. Lapp. 916. 2. KAYSER. Schm. 157. t. 45. f. 3. t. 
52. f. 3. Deilephila elpenor OCHS. Schm. II. 209. IV. 
43. TREITSCH. X. 1. 129. 260. 

Denna art är inom södra Sverigo allmännare än följande 

och förekommer äfven i Danmark öfver allt, men i medlersta 

Sverige och södra Norige är han temligen sparsamt för han- 

den, ehuru han icke kan räknas bland de sällsyntare inom fa- 

miljen. Han är inom Sverige med säkerhet anmärkt ända till 

Uplands polhöjd och inom Norige uti Ringerige, men upptages 

bland Lapplands insecter såsom sällsynt af Professor ZETTER- 

STEDT, utan att likväl någon lokal uppgifves. I Juni och Juli 

månader träffas den om aftaarne flygande på ängar och i träd- 

gårdar för att söka sin näring, och förekommer allmännare i 

norra, än i södra Europa. Från Juli månad träffas larven icke 

sällsynt på flere arter Epilobium, isynnerhet på E. palustre och 
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JD. hirsutum, hvarföre man företrädesvis bör söka honom på 

fuktiga ängar, i kärr och vid kanten af bäckar, der dessa vex- 

ter förekomma, men han träffas också på högländtare ställen, 

der E. angustifolium vexer. Han angriper likväl äfven Ly- 

thrum, Calla, Menyanthis, Galium, Vitis, Achillea och Im- 

patiens samt flera i trädgårdar planterade blomstervexter t. ex. 

Klarkia m. fl.; och undergår sin förvandling nere vid jordytan 

uti en hylsa, bildad af jord, afbitna blad och söndergnagad mossa, 

eller andra dylika ämnen, hvilka sammanhållas af några silke- 
trådar. Ian uppehåller sig merendelz under hela dygnet på mo- 

derplantorne, der man kan träffa flere stycken tillsamman. 

Beskr. Antennerne ofyan hvita, mot basen blekt rosen- 
röda: undertill brunaktiga. Palperne rosenröda, mot spetsen 
brunaktiga. Hufvud, ryggsköld och abdomen olivgröna; en otydlig 
rosenröd linia från palpspetsen öfver hvardera ögat till vingba- 
sen; skuldertäckarnes infattning svagt rosenröd; en långsgående 
strimma på abdominalryggen, jemte abdomens sista segment, af 
rosenröd färg. Abdomen med en svart fläck i hvardera sidan 
nära basen; undertill rosenfärgad med 2:ne rader hvita punkter 
i hvardera sidan. Bröstet och låren mörkare rosenröda; föt- 
terne med hvita tarser och en hvit linia längs tibiernes utsida. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan olivgröna med 
rosenröd utkant och tvenne snedgående paralella, rosenröda tver- 
band, hvilka båda börja i inkanten, men af hvilka det inre slu- 
tar förr än det hunnit framkanten och det yttre utlöper i ving- 
spetsen. Vid diskfältets slut finnes en hvit punkt. Bakvingarne 
från basen utöfver midten svarta, derefter bredt rosenröda. Fram- 
vingarne undertill olivgula, från basen utåt inre kanten bredt 
svartbruna, men i utkanten rosenröda. Bakvingarne undertill ro- 

senröda med olivgwl framkant, från hyilken vanligen 2:ne af- 
brutna tverband af samma färg inlöpa i disken. Framvingar- 
nes fransar rosenröda, men bakvingarnes hvita. 

Larven är såsom yngre vackert grön och några individer 
behålla denna färg ända till förvandlingstiden, men största de- 
len blifva efter tredje hudömsningen mer eller mindre svartgråa 
eller mörkbruna och fint strierade med svart. Denna färg, som 
mycket liknar en rättikas, är mörkare på ryggen än på sidorne. 
På 4:de och 5:te segmenterne finnes på hvardera kroppsidan en 
större svart ocell, som i midten prydes af en annan, svartbrun 
och halfmånformig och hvars kanter äro hvita, stötande i vio- 
lett. En annan liknande ocell, som likväl nästan aldeles sak- 
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nar midtelfläck, finnes äfven på tredje kroppsringen. Tvenne 
gråa eller gulaktiga linier finnas längs hvardera kroppsidan än- 
da till analhornet och begränsas af svart på de två främsta och 
på den sista kroppsringen, men äro på de öfriga endast ofvan- 
till försedde med en svart fläck, utom på 3:dje, 4:de och 5:te 
segmenterne, der de afbrytas af ofvanbeskrifna oceller. Don öfre 
af dessa linier saknas stundom antingen helt och hållet eller en- 
dast på segmenterne bakom ocellfläckarne och den nedre upphör 
stundom med 5:te eller 6:te segmentet. Andra på sned gående 
linier, som knapt synas, finnas ofvan andhålen. Dessa åter äro 
ganska små, hvitaktiga och omgifua med svart. IHmufvudot grått. 
Buksidan jemte abdominalfötterne grå, men brösvfötterne hvitak- 
tiga med svarta spetsar, Det smala och korta analhornet är 
vid basen svart, i spetsen hvitaktigt. Tillbringar vintren så- 
som pupa. 

Pupan gulbrun eller ockragul, fint strierad med svart på 
vingslidorne. Andhålen glänsande svarta. Abdominalsegmen- 
terne äro på ryggsidan försedde med en rad små, svarta tag- 
gar. Analtaggen lång och spetsig, 

2. Lilla Snvabel-Svärmaren (Ch. porcellus LIN.) 
Alis anticis supra flavicante olivaceis, maculis costalibus 

fasciaque marginali roseis; posticis basi fusca, fåscia flave- 
scente margineque roseo. L. al. exp. 35—40 millim. 

Framvingarne ofvan gulaktigt olivgröna, med 
rosenröda fläckar i framkanten och ett tverband af 
samma färg i utkanten; bakvingarne med brun bas, 
gulaktigt tverband och rosenröd utkant. IL. e. ving- 
spetsen 12—14 lin. 

Syn. Sphinx porcellus LIN. 8. N. I. 2.801. 18. F.S. 
288. 1090. FABR. E. &S. III. 1. 373. 52. HUBN. Sphing. 
t. 10. f. 60. Text. 95. 2.. DALM. Sphing. Sv. 215, 7. 
ZETT. Ins. Lapp. 916. 3. KAYSER. Schm, 156. t. 53. 
f. 3. Deilephila porcellus, OCHS. Schm, II. 211. IV, 43. 
TREITSCH. X. 1. 261. 

Ehuru ingalunda sällsynt förekommer denna art dock spar- 

sammare inom Sverige och Norge än föregående, men inom 

Danmark är den allmännare. Huru högt den stiger mot nor- 

den torde ännu vara oafgjordt; likväl upptages den ätan när- 

mare lokaluppgift af Prof. ZETTERSTEDT bland Lapplands 

insecter, Inom Sverige är den med visshet träffad ända upp. 
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öfver Upplands polhöjd: och inom Norige uti Hedemarken (SIEB- 

KE). I sällskap med föregående och vid samma tid på året be- 
söker den om aftnarne blommande vexter i trädgårdar och på 
ängar, samt beskattar äfven honungsgömmena på blommande frukt- 

träd. I synnerhet besöker den” tidigt blommande Neglikor och 

Hesperis matronalis m. fl. sådane vexter. Larven lefver isyn- 

nerhet på Galium verum och andra arter af sammma slägte, 

men äfven på Epilobium, serdeles E. angustifolium. Man fin- 

ner honom vid samma tid som föregåendes, men han är svå- 

rare att upptäcka, emedan han söker sin föda nästan endast 
under, natten och tidigt på morgonen, samt håller sig den öf- 

riga tiden af dygnet dold bland moderplantornes rötter eller un- 
der i närheten varande stenar eller nedfallna löf. Han är svå- 

rare att uppföda i fångenskapen än föregående arter, och un- 

dergår sin förvandling på lika sätt, 

Beskr. ' Till” kroppsdelarnes färg liknar den föregående, 
men saknar på abdominalryggen det rosenröda bandet, och på 
abdomens sidor den svarta fläcken vid basen, samt har hvita 
punkter endast på de bakersta abdominalsegmenternes sidor; 
hvarjemte det hvitaktiga bandet öfver ögonen endast sträcker 
sig från palpernes spets till antennernes bas. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan gulaktigt oliv- 
gröna med ett otydligt mörkare band öfver disken, rosenröda, o- 
tydliga fläckar i framkanten och ett bredt smutsigt rosenfärgadt, 
stundom brungråaktigt band i utkanten. Bakvingarne ofvan vid 
basen utöfver midten svartbruna: öfver disken ett olivgult tver- 
band, som är bredast vid analhörnet och derifrån afsmalnar mot 
framkanten, hvilken det sällan hinner; utkanten smutsigt rosen- 
röd, stundom brungråaktig. Vingarne undertill olivgula med ut- 
kanterne färgade såsom på öfre sidan; öfver disken oftast tven- 
ne mörkare paralella tverstrimmor, som äro tydligast vid vin- 
garnes framkanter; framvingarne vid basen och utåt inkanten 
bredt svartbruna. Fransarne såsom hos föregående, men isyn- 
nerhet på bakvingarne brumfläckiga. 

Larven liknar föregåendes och är såsom denne i början 
grön, men den behåller denna färg mycket sällan till förvandlings- 
tiden, utan blir efter 3:dje hudömsningen oftast mörkbrun och 
fint strierad med svart, Liksom föregåendes har han på hvar- 
dera sidan af 3:dje, 4:de och 5:te kroppsringarne, som äro myc- 
ket mera uppblåste än de öfrige, en ocellformig fläck, hvilken 
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på förstnämnda kroppsring är helt och hållet svart och genom- 
skuren af ett grått tverstreck, men på de båda sistnämde 
försedd med en hvit, i midten rödbrunaktig pupill. Från för- 
sta ocellen och till hufvudet går stundom en hvitaktig linia, och 
en annan längs hvardera kroppsidan ofvan fötterne. Andhålen 
hvita, omgilna med svart, Analhorn saknas helt och hållet, 
samt ersättes af en liten, rundad, föga märkbar vårta. Buksi- 
dan jemte analfötterne köttfärgad. Bröstfötterne gulaktiga med 
svart spets, Hufvudet af samma färg som kroppen. 

Pupan liknar föregåendes, men är mindre och har äfven 
på abdominalregionens buksida märkbarare taggar. 

Anm. Ehuru icke tillhörande det område, med hvars Fau- 

na vi här äro sysselsatte, må likväl diagnosen till en art anfö- 
ras, som förirrat sig till gränsen af samma område, så att det 
möjligen äfven kan hända att den träffas derinom: 

Chocrocampa nerii (UN) 

Framvingarne ofvan gräsgröna med olikformiga, bleka- 
re, mörkare och gröna tverband ; bakvingarne med svartgrön 
bus, hvitaktig tverstrimma och gräsgrön utkant, 

Syn. Sphinx nerii LIN. S. N.' I. 2. 798. 5. FABR. 
E. S: IH, 1. 360. 13. HUBN. .Sph. t. 11.7f5 68. KAY: 
SER. Schm. 156. t. 57. Deilephila nerii OCHS. Schm. 
IH 201-IV:-43. 177... TREITSCH: X:s1:1428; 

Arten tillhör Asien och Africa, men knappt Europa, om 

icke möjligen södra Italien. Den förekommer dock oftare isö- 
dra Tyskland och Frankrike, dit den flygande synes förirra sig. 
Af samma skäl har den, någon gång blifvit anträffad i nordligare 
delarne af Tyskland tillochmed i Liffland och Curland och BOYE 
omtalar äfven att arten blifvit fångad i närheten af Altona. 
Flygtiden infaller i Juli och om hösten, 

Larven är brungrön, blåaktig eller rödaktig med gulaktig 
sidolinia, och de främre kroppsringarne gula, På 3:dje segmen- 
tet en ocellformig fläck å hyardera sidan. Analhornet långt och 
svart. Den lefver hufvudsakligen på Nerium oleander, men 
skall äfven anlita såsom näring Vinca, Periploca, Asclepias, 
Cnicus oleraceus och Impatiens noli tangere. 
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VI. Dufstjert-slågtet. 
AR hamphoschisma. WALLENGR.) 

(Sphing Lin. Macroglossa. Ochs. Hemaris Dalm.) 

Antenne longiores, recte, ad basin graciliores, erga 
apicem sensim inerassate, apice, uncinato, setifero; maris in- 
fra scobineformes, ciliatem, femina simplicess Palpi magni, 
erassi, marginem superiorem oculorum fere superantes, an- 
tice oblique obtusati, densissime ac breviter squamato-pilosi; 
articulus medius articulo basali longior, tumidus, subsecuri- 
formis; articulus ultimus brevissimus, mamelliformis. Lin- 
gua distincta, longitudine corporis. Oculi nudi; margo 
eorum superior pilis plurimis pendentibus longioribus tectus. 
Caput porreclum, exsertum. Articulus primus tarso- 
rum pedum posticorum tibia brevior. Pulvillus brevis, 
basin unguium haud tegens. Calcaria pedum posticorum 
4. Pedes omnes adpresse squamato-pilosi; tarsi nudi, om- 
nes spinulosi. Tibim postice compresse. Ungues brevi:- 
simi. Ramulus radialis et ramulus subradialis costa 
mediane anterioris alarum posticarum ex angulo anteriore 
areole - discoidalis in trunco vix conjuncti orientes. Costa 
dorsalis alarum posticarum costis reliquis Åequalis. Costa 
subdorsalis alarum anticarum radice duplici e basi ori- 
ens; radix ille duplex longior, coste mediane posteriori, a 
basi alm usque ad insertionem rumuli subulnaris, longitudine 
Åqualis. Ale squamis omnino tecte. Margo interior 
alarum anticarum fere rectus, vix S-formiter arcuatus; an-. 
gulus posterior subrotundatus, minime exsertus; apex suba- 
cutus, margo exterior modice arcuatus. Abdomen latum, 
conformis, erya auanum que latum; breviter ac adpresse squa- 
mato-pilosum, fasciculo anali lato fasciculisque lateralibus 
instructum. Angulus analis alarum posticarum rotun- 
datus; margo posterior haud excisus; angulus anterior sub- 
rotundatus. Larva cylindrica, rugulosa, cornu anali brevi 
fere recto, et capite rotundato. Pwpa cylindrico-coniea, sty- 
lo anali acuto, capite exserto, antice valde cuarinato, et val- 
vula lingue<é adpressa; supra terram in folliculo degens. 

Antennerne långa, räta, vid basen smalare, mot spet- 
sen småningom tilltjocknade, med hakformig, borstbärande spets; 
hannens undertill raspformiga, cilierade, honans enkla. Palper- 
ne stora, tjocka, sträckande sig nästan öfver ögonens öfre kant, 
framtill snedt aftrubbade, ganska tätt och kort fjällhårige; med- 

7 
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lersta leden längre än basleden, svälld, något yxformig; sista le- 
den ganska kort och vårtformig. Tungan tydlig, lika lång med 
kroppen. Ögonen nakna; deras öfre kant täckt med flera, 
långa, nedhängande hår. Hufvudet framstående och utdraget. 
Bakfötternes första tarsled kortare än tibian, Klodynan. 
kort, knapt betäckande klornas bas. Sporrarne på bakfötter- 
ne 4. Alla fötterne tilltryckt fjällhåriga; tarserne nakna och 
beväpnade med mycket korta taggar. De bakersta tibierne sam- 
mantryckta. Klorna mycket korta. Främre medianner- 
vens på bakvingarne radial- och subradialgrenar utgå från 
diskfältets främre hörn knapt förenade i en stam. Dorsalner- 
ven på bakvingarne lik de öfriga nerverne. Subdorsalner- 
ven på framvingarne utgår från basen med dubbel rot; denna 
dubbla rot är temligen lång, lika lång med bakre mediannerven 
från vingbasen till subulnargrenens sammanfogning med stam- 
men. Vingarne alldeles täckta med fjäll. Inre kanten på 
framvingarne nästan rät, knapt 9-formigt böjd; bakre hörnet 
nästan rundadt, icke utdraget; vingspetsen något skarp; utkan- 
ten måttligt böjd. Abdomen bred, likformig, mot anus lika 
bred; kort och tilltryckt fjällhårig, försedd med bred analborste 
och sidoknippen af hår. Bakvingarnes analhörn rundadt; 
bakre kanten knapt märkhart utskuren; främre hörnet rundadt. 
Larven cylindrisk, skrynklig, med kort och nästan rakt anal- 
horn och rundadt hufvud. Pupan cylindriskt konisk, med spet- 
sig analtagg, utdraget, framtill mycket köladt hufvud och 
tilltryckt vingslida; hvilar ofvan jordytan i en kokonglik hylsa. 

Slägtet, som inom Europa, icke representeras af mer än 

tvenne arter, är deremot i de öfriga verldsdelarnes varmare län- 

der artrikt förhanden. Dess arter äro endast i rörelse om da- 

gen och hvila under natten. Middagsstunden och den varmare 

tiden af eftermiddagen söka de sin näring af blommorne, hvars 

honungsämne de uppsupa under det att de fladdrande hålla sig 

stilla i luften och införa den långa tungan i blomkalken. De- 

ras flygt är utomordentligt snabb och skrämde fly de undan med 

så stor hastighet, att man ej förmår följa dem med ögonen, De- 

ras larver lefva på lägre vexter och buskar, ej på träd, samt 

förpupa sig nere vid jordytan uti en kokonglik hylsa, bestående 

af blad och mossa, som sammanhålles med silketrådar. 

Skandinavien eger ej mer än en art af slägtet. 
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Allmänna Dufstjerten (Rb. stellatarum LIN.) 
Alis anticis supra fusco-cinereis, strigis 2 transversis 

punectogque discoiduali nigris; postieis fulvis, basi margineque 
ewterioris fuscis; fasciculis lateralibus abdominis alternanti- 
bus nigris albisque. L. al. exp. 45—50 millim. 

Framvingarne ofvan brunaktigt gråa med tven- 
ne svarta tvergående linier och en svart punkt i di- 
sken; bakvingarne rödgula med brun bas ochutkant; 
abdomens håriga sidoknippen omvexlande svarta och 
hvita. LDL. e. vingsp. 15—17 millim. 

Syn. Sphinx stellatarum LIN. S. N. 2. 803. 27. F. 
8. 288. 1091.: HÖBN. Sph. t. 9. f. 57. Text. 94, 4. Se- 
sia stellatarum FABR. E. &S. III. 1.380. 5. Macroglossa 
stellatarum OCHS. Schm. I. 193: IV. 42. 175. 
'TREITSCH. X. 1. 260. KAYSER. Schm, 154, t. 55. 
f. 1. Hemaris stellatarum DALM. Sph. S. 215. 1. 

Arten förekommer temligen allmän i Danmark, i synnerhet 

på fastlandet, men i Sverige är han ganska sällsynt och synes 

endast tillhöra de sydligare landskaperne af riket, såsom Skåne 

('Frolte Ljungby), Blekinge, Småland, Östergöthland och Gott- 
land (ZETT). Inom Norige är han hittills endast anmärkt vid 
Christiania (SIEBKE). Dess flygtid infaller i slutet af Maj och 
början af Juni månader, och sedan åter i Augusti och Septem- 
ber. Den uppehåller sig då på mera högländta betes- och ängs- 
marker, isynnerhet i närheten af backar, men infinner sig äf- 

ven i trädgårdar. Till följe af sin utomordentligt snabba flygt 

är den mycket svår att fånga, äfvensom den lätt undgår upp- 
märksamheten, Larven lefver enslig på åtskilliga arter af Gu- 

lium, isynnerhet på G. verum, G. aparine och G, mollugo men 

anlitar äfven Ribdarrsporre och Saponaria, samt träffas företrä- 

desvis möt aftnarne på eller vid dessa vexter i Juli, Augusti och 

Sept. månader. Vid förvandlingstiden sammandrager den öf- 

ver sig på jordytan några blad eller mossa, hvilket sammanhål- 

les med några orediga silketrådar. Blott undantagsvis inträffar, 
att han utan en sådan betäckning undergår sin förvandling. Pu- 

pans hud är så tunn och genomskinlig, att man kan tvers ige- 

nom den tydligen se och följa progressionen af fjärilens tillvext 

ända till kläckningsögonblicket, som vanligen infaller efter tre 

veckors förlopp. 
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Beskr. Antennerne gråaktigt mörkbruna. Palperne hvita, 
i spetsen gråa. Hufvud och ryggsköld brunaktigt askegråa. Ab- 
domen ofvan af samma färg, med en större gulaktig fläck på 
midten af hvardera kroppsidan; undertill längs midten hvitak- 
tig; i sidorne prydd med afvexlande svarta och hvita hårknip- 
pen. Analborsten svartaktig, stötande i brant. Bröstet hwitt, 
på sidorne grått. Fötterne gråa; lår och tibier med askegrå 
ludd; bakersta fotparets tarser brunaktiga. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan brunaktigt gråa, 
med en svart punkt vid diskfältets slut och tvenne svarta, nå- 
got vågiga linier tvers öfver vingen, af hvilka den yttre är vink- 

"lad och derefter blir matt och otydlig uti sin fortsättning till 
inkanten. Nära vingspetsen synes i framkanten en mörkare, mer 
eller mindre tydlig fläck. Bakvingarne ofvan rödgula, vid ba- 
sen och i främre hörnet längs utkanten bruna. Vingarne under- 
till rödgulaktigt brungråa, vid basen och längs bakvingarnes inre 
kant gula; stundom finnes i framkanten af bakvingarne, men 
mera sällan på framvingarne antydning till en mörkbrun tver- 
linia, 

Larven på tveren skrynklig, ljusgrön, mörkgrön eller röd- 
brun, med 8 rader hvita, granulerade, hvarandra närstående 
punkter, och på hvardera sidan 2:ne längsgående linier, af hvil- 
ka den öfre är rent hvit eller gulhvit, bakåt småningom bre- 
dare och stöter till analhornet, och den nedre är mörkgul samt 
belägen nedanföre de svarta andhålen. MHufyudet grönt. Bröst- 
fötterne ljusröda eller rödbruna. Buksidan grön, Abdominal- 
fötterne gröna med rosenfärgad spets, hvilken genomskäres al en 
liten, svart, halfmånformig fläck. Analhornet skrofligt, mörk- 
blått eller blågrönt, i spetsen orangegult eller rödbrunt. 

Pupan långsträckt med kasklik förlängning i hufvudregio- 
nen, blekgrå, beströdd med bruna atomer och öfver vingslidor- 
ne en svart linia, som förlänger sig från hufvudet till basen af 
abdomen. 

VIL Dagsvärmare-slägtet. 
(NIacroglossa. OCHS.) 

(Sphinx Lin, Sesia Fabr, Hemaris Dalm.) 

Antenne ut in genere priore. Palpi magni, margi- 
nem superiorem oculorum fere superantes oblique obtusati, 
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densissime squarroso-pilosi; articulus intermedius articulo 
basali nonnilil longior, latior, sed minime tumidus et se- 
curiformis; articulus ultimus mamelliformis, Lingua,o- 
culi, caput et articulus primus tarsorum pedum po- 
sticorum ut in genere priore. Pulvillus major, ultra ba- 
sin fere ad medium ungium exsertus. Calcaria utin priore, 
Pedes omnes squarroso-pilosi; tarsi nudi, spinulosi, Tibie« 
postice cylindrice. Ungues longiores, validi. Ramulus 
radialis et ranvulus subradialis coste mediane anterioris, 
ut etiam costa dorsalis alarum posticarum utin priore, : Co- 
sta subdorsalis alarum anticarum radice duplici e basi 
ori:ns, sed radix ille duplex dimidio brevior, tantum dimi- 
diam partem costm medianw posterioris a basi alé usque ad 
insertionem ranmvuli subulnaris longiludine «Åquans. Abdo- 
men ut in priore, squarroso pilosum. Al éÅsquamis in disco 
destitute, diaphane. Alarum forma ut in priore, sed mar- 
go interior alarum anticarum distincte S-formiter arcuatus, 
et angulus posterior subacutus, exsertus; margo posterior a- 
larum posticarum excisus et angulus analis acutus, exsertus. 
Larva ut in priore et metlamorphosis eadem, sed caput lar- 
vw ovatum et pupm minus earinatum. 

Antennerne såsom hos föregående, Palperno stora, 
sträckande sig nästan öfver ögonens ofvankant, snedt aftrubba- 
de, tätt ludna med utsperrade hår; medlersta leden något läng- 
re än basleden och bredare, men icke uppsväld och yxformig; 
sista leden vårtformig. Tungan, ögonen, hufvudet och 
bakfötternes första tarsled såsom hos föregående. Klodynan 
större, utdragen öfver klornas bas nästan ända till deras midt. 
Sporrarne såsom hos föregående. Främre medianner- 
vens på bakvingarne radial- och subradialgrenar, äfvensom dor- 
salnerven lika föregående. Subdorsalnerven på framvin- 
garne utgår från basen med dubbel rot, men denna rot hälften 
kortare, till längden blott lika med hälften af mediannerven e- 
mellan vingbasen och subulnargrenens sammanfogning med stam- 
men. Abdomenr såsom hos föregående, men luden af utsper- 
rade hår, Vingarne i disken utan fjäll, genomskinliga. Vin- 
garnes form såsom hos föregående slägte, men framvingarnes 
inkant tydligt S-formigt böjd och bakre hörnet något skarpt 
och utdraget; bakvingarnes bakre kant utskuren och analhörnet 
skarpt och utdraget. Larven såsom hos föregående och me- 
tamorphossättet detsamma, men larvens hufvud äggformigt och 
pupans mindre köladt, 

Ehuru Dufstjertslägtet och Dagsvärmareslägtet af Författar- 
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ne vanligen anses utgöra ett enda, äro dock olikheterne ganska 

väsendtliga dem emellan, så att de med rätta böra skiljas från 

hrarandra, såsom här skett. Kroppens längre och utspärrade 

hårbeklädnad, bland hvilken inga fjäll äro inblandade, och vin- 

garnes genomskinlighet, utom hvad öfrigt i diagnosen blifvit an- 

märkt, skiljer vid första ögonkastet det sednare från det förra. 

Likt föregående slägte har äfven detta sina flesta arter uti an- 

dra verldsdelars varmare länder. Europa eger deraf endast de 

tvenne arterne, som äfven tillhöra vår Fauna. Dessas flygt är 

lika snabb som föregående arts, med hvilken arterne ock hafva 

det gemensamt, att de endast äro i rörelse om dagen, aldrig om 

aftonen eller under natten. Larverne lefva på lägre vexter och 

buskar samt hafva lika förvandlingssätt som föregående arts. 

1. Humlelik Dag-Svärmare (M. fuciformis LIN.) 
Alis fenestratis, rufo-cinereo pulverulentis, margine po- 

steriore omnium lato purpureo-fusco, et costa transversa ala- 
rum unticarum dilatato-fusca; abdomine fluvo-virescente ein- 
gulo medio nigro-brunneo; pedibus anticis albicantibus. L. 
al. exp. 40—45 millim, 

Vingarne glasartade med rödgrått puder, bakre 
kanten bredt rödbrun och framvingarnes tvernerv 
bredt svartbrun; abdomen gulgrönaktig med en 
svartbrun gördel på midten; främsta fotparet hvit- 
aktigt. L. e. vingsp. 13—135 lin. 

Syn. Sphing fuciformis LIN. S. N. I; 2. 803. 28. F. 
8, 289. 1092. HÖBN. Sph. t. 9. f. 55. Text. 93. 2. Se- 
sia fuciformis FABR. E. 5. II. 1. 381. 11. Hemaris 
fuciformis DALM. Sph, S. 215. 2. Macroglossa fucifor- 
mis ZETT. Ins. Lapp. 917. 1. KAYSER. Schm, 153, t. 
55. f. 2. Macroglossa bombyliformis OCBS. Schm. IL. 
189. 2. IV. 42. 174. TREITSCH X. 1. 124. 259. 

I södra delarne är denna Dagsvärmare vida sällsyntare än 

den följande. Inom Danmark förekommer den der och hvar så- 

väl på öarne som på fasta landet. Vid Köpenhamn är den fun- 

nen i djurhagen. Inom Sverige är den funnen vid Lund (ZETT), 

i Blekinge vid Lyckeby (BOHEM.), i Småland (WALLENGR:.), 

vid Upsala (DALM. BELFRAGE), på Gottland (ZETT.) vid 
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Götheborg (ÅSTRÖ Inom Norige är den anmärkt vid Chri- 
stiania (SIEBKE). synes likväl i de medlersta delarne af 
Sverige vara något allmännare än i de södra, och enligt DAL- 
MAN skall den omkring Upsala vara ganska allmän, men dess 
norra gräns är ännu ej känd. Dess flygtid inträffar i slutet af 
Maj och början af Juni månader och bör arten då sökas iskogs- 
lundar och på ängar i skogstrakter, men den infinner sig äfven 
i trädgårdar, och hämtar sin näring af blommorne på Lychnis, 
Orobus och Trifolium, men äfven af blommande fruktträd. En 
andra generation framkommer i Juli månad, men är åtminstone 
inom Sverige vida sparsammare än vårgenerationen. Larven 
lefver på arterne af Lonicera och sammanspinner nere vid jordy= 
tan en kokong af silke, blandadt med blad och mossa, inom 
hvilken den undergår sin förvandling, Den bör sökae i Juni, 
Juli och Augusti månader på moderyvexterne, och är ganska lätt 
att uppföda. 

Beskr. Antennerne svarta, ofvan med stålblå glans. Pal- 
perne hvita eller blekgula med svartbrun spets och ryggkant. 
Hufvud, ryggsköld och abdomen gulgröna, den sednare öfver 
midten med en bred svartbrun gördel, hvilken icke fortsättes på 
undre sidan, Bakom denna har abdomen i hvardera sidan tven- 
ne blekgula, i hvitaktigt stötande hårtofsar. Analborsten svart, 
i midten ofvan gul. Bröstet hvitgult. Föcterne hvitaktiga; de 
bakres tarser bruna. 

Hanne och hona. Vingarne genomskinliga, glasartade, med 
violett glans, hos nyss kläckta individer ofvan betäckta med fint, 
lätt affallande rödgrått stoft, bildadt at fina fjäll, som under flyg- 
ten fort försvinna. Framvingarne vid basen, längs framkant 
och inkant gulgröna; bakvingarne med samma färg vid bas och 
inkant. Alla vingarnes utkanter bredt rödbruna, hvilken färg är 
bredast på framvingarne och inåt småtandad. Alla nerverne 
hafva samma färg, men diskfältets tvernery på framvingarne är 
bredt svartbrun, hvarigenom ett kort band här bildas. Under- 
till äro vingarne, såsom på öfre sidan, men deras bas är mera 
gul.  Fransarne äro gulaktiga, men blifva mera svartaktiga, se- 
dan fjärilen en tid varit i rörelse. 

Larven är blekgrön med gul rygglinia; ofvan fötterne vio- 
lett, kroppens undre sida, fötterne, andhålens omgifning och a- 
nalhornet rödbruna; detta sednare stundom orangefärgadt, all- 
tid granuleradt och något krökt. Andhålen svarta i midten hyita. 
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Pupan svartbrun med brunröda inskärningar och bred, nä- 

stan trubbig analtagg. 

2. Sväfflugelik Dag-Svärmare 
(M. bombyliformis ESP.) 

Alis fenestratis, fusco-cinereo pulverulentis, margine po- 

steriore anticarum mediocriter sed posticarum tenuissime 

fusco; abdomine fulvo, cingulo medio nigro; pedibus anti- 

cis fuscis. L. al. exp. 40—45 millim; 

Vingarne glasartade med brungrått puder; de 

främres utkant medelmåttigt, men de bakres gan- 

ska smalt svartbrun; abdomen rödgul med on svart 

gördel på midten; främsta fotparet svartbrunt. L.e. 

vingsp. 13—15 lin. ; 

Syn. Sphinx bombyliformis ESP. Schm, I. t. 23. 

Suppl. 5. f. 2. p. 180. HÖBN. Sph. t. 9. f. 56. Text. 
93. 1. Sesia bombyliformis FABR. E. S. III. 1. 382. 12. 

Hemaris bombyliformis DALM. Sph, S. 216.3. Macro- 

glossa bombyliformis ZETT. Ins. Lapp. 947 2. KAYSER. 

Schm. 153. Maecroglossa fuciformis OCHS. Sehm. I. 

— 185. IV. 42. TREITSCH. X. 1, 124. 259. 

"Denna art, hvars namn är bildadt tillfölje af likheten med 

sväfflngan (Bombylius), är vida allmännare än föregående. I 

slutet af Maj och början af Juni, men äfven in i Juli måna- 

der förekommer den inom Danmark och södra delarne af Sve- 

rige nästan i alla skogslundar och på skogsängar, der den midt 

på dagen hämtar sin näring af Lychnis, Lonicera och andra 

blommande vexter. Några år synes den vara talrikare än an- 

dra. Huru högt den egentligen går mot norden är ännu ej be- 

kant, men vid Stockholm och Upsala är den icke sällsynt. I 

Wermland är den anmärkt af Prof. ZETTERSTEDT, men i de 

nordligaste provinserne torde den ej förekomma. På vestra si- 

dan är den anmärkt vid Götheborg af ÅSTRÖM och inom No- 

rige vid Christiania, Edsberg och Solöer af SIEBKE. Dess larv 

lefver på Scabiosa arvensis, Galium verum och Gulium a- 

parine, hvarest den träffas från Juni månad och ända till hö- 

sten, Vid förpupningstiden sammanspinner den bland mossa 

eller emellan blad en tunn kokong, hvars silke har en vacker 

purpurviolett färg. 
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Beskr, Liknar mycket föregående art, men håf-kröppens 
hårbeklädnad mer errad, och abdomen är rödgul, på mid= 

e ten med en svart I, som oredigt fortsättes äfven på den 
undre sidan, samt är i segmentkanterne försedd med några 
rödgula hår.  Framfötterne äro svarta med gråaktiga tarser. 

Hanne och hona, VWVingarne genomskinligt glasartade, 
med violett glans; hos nyss kläckta individer betäckta med fint, 
lätt affallande, brungrått puder. Deras färg liknar föregående 
arts, men utkanternes svartbruna eller brungråa färg är här myc- 
ket smalare och på bakvingarne nästan hårfin, då man icke ta= 
ger i betraktande fransernas bredd. - Alla nerverna fint svart- 
bruna, och framvingarnes tvernerv icke alls bredare än de öf- 
riga, så att här saknas helt och hållet det korta tverband, som 
utmärker föregående art. Fransarne äro svartbruna. = 

Larven skrynklig, pistaciegrön; med en mörkare linia längs 
ryggen och på hvarje kroppsrings ryggsida tecknad med 2:ne 
triangelformiga, mörkt rosenröda fläckar; på sidorne tecknad 
med fläckar af samma färg, hvilka stundom sammanflyta, men 
stundom bilda tvenne längsgående band. Andhålen; belägna i 
dessa fläckar, äro hvita, fint omgilna med svart, och i midten 
rosenröda. Hufvudet: grönt med rosenröda palper. Det finskrof- 
liga, korta, nästan räta analhornet är brunrödt. Kroppens 3 buk- 
sida, jemte fötterne, rosenröda. 

Pupan skroflig, mörkbrun med ljusare ryggsida OR Meg, 
mentkanter, 

ee 

EN. es NETIOIDE. (DUP.) 

Antenna fusiformes, in medio crassiores, maris infra 
interdum ciliate I, bipectinate; femine simplices. Alme an- 
teriores angustissime, sepius hyaline, posteriores frenate. 
Oculi mediocres, QOcelli distinceti. Costa tantum sub- 
dorsalis pone costam medianam posteriorem alarum antica- 
rum, e basi radice duplici oriens, in margine ipso eurrens. 
Coste abdominales alarum posticarum tres. Costa costalis 
alarum oanticarum audest. Areola discoidalis alårum 
omnium clausa, indivisa. Areola subcostalis alarum 
posticarum ut etiam areola radialis alarum anticarum 
nulla. Palpi distineti. Larva pilis rarioribus obsita, de- 
colorata, 16-poda, capite ecrasso, annule primo et annulo 

8 
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abdominis dentatis, folliculata. 
ultimo scutigero. Pupa elongata, fe segrmentöorum 

— Antennerne spolformiga, på midten tjockare, hannens 
stundom undertill  cilierade eller kamformiga, honans enkla. 
Framvingarne ganska smala, oftast genomskinliga; bakvin- 
garne försedde med hållhake. Ögonen medelmåttiga. Punkt- 
ögon tydliga. Blott subdorsalnerv bakom bakre median= 
nerven på framvingarne, kommande från basen med dubbel rot 
och löpande i sjelfva kanten. 'Bakvingarnes dorsalnerver tre: 
Costalnerv finnes på framvingarne. Alla vingarnes 'disk- 
fält slutet, odeladt. Slutet subcostalfält på bakvingarne och 
radialfölt på framvingarne saknas. Palperne tydliga. Lar- 
ven försedd med spridda hår, blek, 16-fötad, med tjockt huf- 
vud och en fjällik sköld på första och sista kroppsringen. Pu- 
pan: långsträckt med abdomens segmentkanter tandade, hvi- 
lande i en kokong. 

 Familiens arter utmärka sig genom sitt egna, från öfriga 

fjärilar afvikande utseende, hvilket starkt påminner om åtskilliga 

slägten och arter bland Hymenoptera. - Europa eger emellan 

50 och 60 arter, och från öfriga verldsdelar äro äfven några 

kända men ännu flera torde i en framtid blifva bekanta, sedan 

man mera omsorgsfullt än hittills undersökt de serskilda Tlän- 

derne. Arternes flygt är snabb och de äro i rörelse om dagen 

midt under solhettan, då de isynnerhet surra omkring trädstam- 

mar och buskar, men mera sällan hyila på blommor. Deras 

larver lefva inuti trädstammar, stjelkar eller rötter, af hvilka 

vextdelars märg eller vedämne de hämta sin näring, och äro till 

följe häraf ganska skadliga. I det inre af dessa delar spinner 

larven också åt sig vid förpupningstiden en kokong, bestående 
af spån och vedfragmenter, som sammanhållas genom silketrå- 

dar. I denna förvandlas han i en pupa, hvars segmentkanter 

äro försedde med tänder, med hvitkas tillhjelp pupan vid kläck- 

ningstiden utkryper ur kokongen och skjuter sig äfven stundom 

till en del ut ur den vextdel, deri larven lefvat, för hvilket än- 

damål denne på förhand bildat en gång utåt genom veden och 
barken. Äggen äro ganska små, runda, något sammantrycktay 

på ena sidan concava och fullkomligt släta. 
Antennernes spets är oftast försedd med en hårtofs, som 
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likväl stundom saknas. Hos de till vår fauna hörande arter 

äro bakfötternes tarser utan all hårbeklädnad, men hos några 

utomeuropeiska slägten äro icke blott tibierne utan äfven tar- 

serne starkt hårige, så att fötterne härigenom blifva ganska 

breda. Tungan är hos några få mycket kort och mjuk, men 

hos de flesta deremot lång och hornartad. Nervulationen är 

hos våra arter temligen likformig; framvingarne ega följande 

nerver: costalnerven, som på de smärre arterne är ganska fin, 

förenar sig vid basen på ett ganska långt stycke med subeo- 

stalneryen; denne åter kommer från basen och försvinner i ut- 
kanten något utanföre diskfältet; främre medianneryen med sina 

förgreningar: radialgrenen, subradialgrenen, carpalgrenen och 

metacarpalgrenen, af hvilka denne sednare hos våra arter sjelf 

är tvågrenig, men de öfriga enkla; bakre mediannerven med 

sina förgreningan: styloidgrenen, ulnargrenen och subulnargre- 

nen, hvilka alla äro enkla; och slutligen snubdorsalnerven, hvil- 

ken har dubbel rot och ett litet stycke derifrån löper längs. med 

och uti sjelfva inkanten af vingen, Båda mediannervernes alla 

grenar utgå närmare diskfältets hörn än hos öfriga familier. I 

stället för att andra fjärilar ega endast en oberoende nerv på 

framvingarne, har denna familjs flesta arter deraf tvenne, hvil- 

ka på lika afstånd: från hvarandra och metacarpalgrenen och 

styloidgrenen utgå från diskfältets tvernerv, som är temligen 

otydlig.  Radialfält saknas alltid. Bakvingarne sakna costal- 

nerv, men ega subcostalnerv, som är mycket närstående främre 

mediannerven och under hela sin fortgång löper utmed denna, 

utan att likväl dermed sammanfalla. Främre mediannerven är 

utan alla grenar och dess fortsättning utanföre diskfältet mot- 

svarar den vanliga radialgrenen. Bakre mediannervens trenne 

grenar äro deremot tillstädes och af dessa utgå styloidgrenen 

och ulnargrenen från diskfältets bakre hörn; stundom åtskilda, 

men ofta förenade i en kort stam, hvaremot subulnargrenen ut- 

går ensam från samma fälts bakre sida. Af dorsalnerverne fin- 

nas alla tre, eller subdorsalnerven, dorsalnerven och postdorsal- 

nerven, den sednare finare än de öfriga. Den oberoende ner- 

ven utgår från diskrältets tvernery närmare det främre än det 
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bakre hörnet. Bakvingarnes tvernery rn stark, som: de 

öfriga nerverne. 

De till denna familj räknade Skandinaviska arter höra till 

följande slägten, som åtskiljas på sätt nedanstående schema ut- 

visar: 

I. Antennarum apex fusciculo: carens. Costa indepen- 
dens al. ant. tantum wunica. Lingua brevis, mollis, 
(Antennernes spets saknande hårpensel. Framvingarnes 
oberoende nerv endast em. "Tungan. kort, mjuk.) 

Bembecia. 
I. Antennarum apex fasciculatus. Coste independentes 

al. ant. 2. (Antennernes spets med hårpensel. Fram- 
vingarne med tvenne oberoende nerver.) 

1) Lingua bevis, mollis, Fasciculus analis nullus. 
(Tungan kort, mjuk. Analborsten ingen.) 

Trochilla. 
2) Lingua longa, cornea,  Fasciculus analis di= 

stinctus, (Tungan Ting hornartad.  Analborsten 
tydlig.) 

a) Bamulus styloideus et ramulus ulnaris co- 
str med, posterioris al. post. e diversis 
locis anguli posterioris cellul&e discoidalis 
orientes. (Bakre mediannervens på bakvin- 
garne styloid och ulnargrenar utgå från olika 
ställen ur bakre hörnet af diskfältet.) 

Sciapteromn. 
.b) Ramulus styloideus et ramulus ulnaris co- 

ste med. posterioris al. post. in trunco 
plus minus conjuncti ex angulo posteriori 
cellule discoidalis oriuntur. (Bakre medi- 
annervens på bakvingarne styloid och ulnar- 
grenar utgå från bakre hörnet af diskfältet 
förenade i on mer eller mindre kort, gemen- 
BAL Slap). gu os 6 eter one ÖN 

I. Fönstervinge-slägtet. 
(Bembecia NÖBN.) 

(Sphinx. Lin, Sesia. Auct.) 

Antenne obsolete fusiformes, maris infra bipectinate, 
femine breviter dentate; pecten maris compressum, erga 
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apicem brevius; apex fasciculo carens. Palpi graciles, 
subeylindrici, versus basin pilis longioribus infra instructi. 
Lingua brevissima, mollis. Oculi nudi. Calcuaria pe- 
dum posticorum 4. Pedes postici squamati pilis longiori- 
bus intermixtis; tarsi eorum nudi, pilis in margine dorsuli 
urticulorum instructi. Costa independens alarum antica- 
rum tantum unica. Ramulus styloideus etramulus ulnaris 
cosle mediane posterioris alarum postisarum extra cellu- 
lam in trunco communi sat longo conjuncdti. Abdomen 
latum, conforme, subdepressum, fdsriculo anali horizontaliter 
compresso armatum, fasciculoque erecto dorsali segmenti 
tertii instructum. AleÅ anticre squamis tecte, in disco fe- 
neslrate; posticg squamis carentes, diaphune. 

Antennerne obetydligt spolformiga, hannens undertill med 
två rader kamtänder, honans kort tandade; kammen hos han- 
nen sammantryckt, mot spetsen kortare; spetsen utan häårpen- 
sel. Palperne smala, nästan cylindriska, undertill mot basen 
försedde med längre hår. Tungan mycket kort och mjuk. 
Ögonen nakna. Sporrarne på bakfötterne 4. Bakföt- 
terne fjälliga med inblandade längre hår; deras tarser nakna, 
på ryggsidan försedde med hår i kanterne af lederne. Den 
oberoende nerven på framvingarne endast en. Bakre me- 
diannervens på bakvingarno styloid- och ulnar-grenar förenade 
i en temligen lång stam utanföre diskfältet, A bdomen bred, 
likformig, något nedtryckt, försedd med en horizontelt samman- 
tryckt analborste och på tredje segmentets ryggsida med en 
uppstående hårpensel. Framvingarne täckta med fjäll, men 
i disken försedde med genomskinliga, fönsterlika fläckar; bak- 
vingarne saknando fjäll, genomskinliga och glasartade. 

Europa eger af detta slägte icke mer än en art, hvilken 

äfven tillhör vår fauna: 

Allmän Fönstervinge. (B. hylgiformis. LASP.) 
Alis anticis marginibus fasciaque traänsvera fuseis disco 

Jenestrutis; abdonime barbato nigro, marginibus segmento- 
rum flavis. L. al. exp. 20—25 millim. 

Framvingarne med bruna kanter och ett mid- 
teltverband, samt i disken fönsterlikt genomskin- 
liga; abdomen svart, försedd med analborste och 
gula segmentkanter. L. e. vinagsp. 7—8 lin, 

Syn. Sesia hyltiformis LASPEYRES, Ses. Eur, p. 14. 
un. VIL. OCHS. Schm. IM. 138. IV. 40; TREITSCH, X. 
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1. 120. 257. DALM. Sph. Sv. 218,5. KAYSER. Schm. 
141. Spkinx apiformis HÖBN. Sph. t. 22. f. 1083. 
t. 8. f. 48 9. Text. 91. n. 17. Bembecia hylmiformis 
STAUD. Ses. Agr. Berok p. 59. Stett. Ent. Zeit. 1856. 
p. 333. 

Obs. - Sphinx wvespiformis LIN. S. N. I. 2. 804. 
31. Fn. 8 p. 289. 1095, forte sit Ses, ichneumoni- 
formis. Hc species ut voluit Dalman non esse potest, 
quoniam maculam flavam in alis anterioribus gerere 
dicitur. 

Allmänna Fönstervingen förekommer der och hvar i Dan- 

mark och i södra Sverige åtminstone ända in i Westergötbland, 

men är öfverallt temligen sällsynt. I trädgårdar och skogslun- 

dar, hvarest Hallonbuskar vexa, träffas den från slutet af Juli 

till Augusti månads utgång sittande, särdeles i middagsstunden, 

på bladen till denna buske.” Larven lefver enslig inuti Hallon- 

buskens. rötter och bortdöda stänglar, hvars mergrör han uthol- 

kar och tillbringar här en vinter. Träffas han på. ett ställe, så 

finner man honom nästan i alla dervarande stänglar, hvilka 

också låta lävt afbryta sig. Detta måste likväl ske hastigt, 

emedan han i annat fall, så svart stängeln oroas, drager sig 

skyndsamt tillbaka i den underjordiska stammen genom det ur- 

holkade mergröret. Här uppehåller han sig ckbÅ under den 

varmare tiden af dagen, hvarföre han säkrast bör eftersökas 

morgon och afton. Dess uppfödande erbjuder inga svårigheter. 

De stänglar, som innehålla larver, afskäras till en längd af 8— 

12 tum och nedstickas med nedre ändau i en med lock försedd 

trädlåda, hvilken blifvit till 3 a 4 tums höjd fylld med jord, 

som städse hålles måttligt fuktig. Där utkläckes den ena fjäri- 

len efter den andra. Vid förvandlingstiden bildar larven ett 

bål uti stängelns bark, utan att likväl genomborra på det stäl- 

let den yttersta barkhinnan, Denna måste pupan sjell sönder- 

spränga, hvarföre hon ock vid kläckningstiden tränger sig ut 

ur stängeln till nära hälften af sin längd, på det att fjärilen 

må kunna utveckla sig i det fria. 

Beskr. Antennerne svarta, hos hannen stötande i brunt; 

vid roten försedde med "en gul fläck. Palperne svarta, mot 
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spetsen gula. -Hufsyndet svart med gul halskrage; ögonen om- 
gilne af en gul ring. Ryggskölden. svart med en snedgående 
gul linia. framom. och "bakom vingarnes bas. Bröstet svart, 
ofläckadt.  Abdomen svartblå; 1 och 2 segmentet vid basen, 
samt 4, 5 och 6, äfvensom hos hannen det 7:de i bakre kan- 
ten gula, Låren svarta, på yttre sidan gula; tibierne svartblå 
med gula fläckar och sporrar; tarserne rödgula med svarta fläc- 
kar på öfre sidan. Analborsten hos hannen ofvan svart, un- 
dertill rödgul; hos honan gulbrun. 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan gråbruna, här 
och der beströdda meb rödgula atomer; vid diskfältets slut ett 
svartaktigt, temligen -bredt tverband. -Utanföre detta "synes i 
disken en större, genom tvenne svarta nerver i trenne smärre 
delad fläck, som saknar fjäll, är genomskinlig och glasartad; 
Innanföre: tverbandet finnes i diskfältet en annan aflång: och 
kilformig, glasartad fläck, och bakom diskfältet en tredje dylik, 
som likväl oftast är på midten delad i tvenne genom en liten 
brun fläck. - Undertill likna: framvingarne öfre sidan, men äro 
här smalt gulkantade.  Bakvingarne äro helt och hållet glasar- 
tade och genomskinliga, med gula, svartpudrade nerver. Alla 
vingarnes fransar äro gråbruna. 3 ; 

Larven är föga mjukhårig, hvitaktig med brungult hufvud 
och brungula fläckar på nackskölden och abdominalfötterne. 

Pupan är långsträckt, skroflig, brunaktigt gul eller ka- 
staniebrun, med lancettformigt hjessutskott och långt, koniskt, 
spetsigt pannutskott, samt både ofvan och undertill sex anal- 
utskott. 

II. Poppel-glasvinge-slågtet. 
(Trochiia 5COP.) 

(Sphinx. Lin. Sesia. Auct.) 

Antennarum pars exterior incrassata, fusiformis, An- 
tenne maris pectinate, breviter ciliate, pectine extrorsum 
attenuato; femince infra transverse subcostate; aper fuscicu- 

latus. Palpi graciles, subeylindrici, acuti, versus basin 
pilis longioribus instructi; articulus ultimus partem trienta- 
lem articuli intermedii longitudine equans. Lingua brevis- 
sima, mollis. Oculi nudi. Caclaria pedum posticorum 
4. Pedes postici squamato-pilosi; tarsi eorum subnudi; 
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tibie eorum cylindrice. ”CosteÅe independentes alarum an- 
ticarum due. Ruwmuluws styloideus et ranulus ulnaris co- 
ste mediane posterioris alarum posticarum in trunco com- 
muni brevissimo estra cellutam conjuncti, vel saltem ex an- 
gulo ipso posteriore cellulÅ discoidalis conjunctim orientes. 
Abdomen fere cylindricum, versus anum magis tenue, 
fasciculo anali carens. Alm antice diuphanr, marginibus 
tantum squumis tectis. > 3 

Antennernes sista hälft tilltjocknad, spolformig. -Anten- 
nerne hos hannen kamformiga, kort cilierade; kammen utåt af- 
tagande; hos honan på tveren nästan ribbade; spetsen försedd 
med hårpensel. Palperne smala, något cylindriska, spetsiga, 
mot basen försedde med längre hår; sista 1 lika lång med 
tredje delen at den medlersta. Tungan mycket kort och mjuk: 
Ögonen nakna. Sporrarne på bakfötterne 4. Bakfötterne 
fjällhårige ; deras tarser nästan nakna; deras tibier cylindriska, 
något uppblåsta. De oberoende nerverne på framvingarne 
tvenne.  Styloid- och ulnar-grenarne till bakvingarnes bakre 
mediannerv förenade i en mycket kort gemensam stam utan= 
före diskfältet eller åtminstone gemensamt utgående från dettas 
bakre hörn. Abdomen nästan cylindrisk, mot anus något af- 
smalnande, saknande analborste. Framvingarne genomskin- 
liga, blott i kanterne täckta med fjell. 4 

Af. de trenne till detta slägte hörande europeiska arterne 

eger vår fauna med säkerhet icke mer än de tvenne: 

1. Allmän Poppelglasvinge (T. apiformis LIN). 

Alis hyalinis, costis, marginibus maculaque discoidali 
ferrugineis ; capite flavo; collari fusco; thorace supra nigro- 
fuso macula utringue humerali subquadrata flava; abdo- 
mine flavo, seymentorum marginihus nigris; pedibus flavis, 
femoribus introrsum tibisque postidis ad basin fuseis; an- 
tennis supra nigro-cyaneis. L. al. exp. circit. 40 millim. 

Vingarne glasartade, genomskinliga med rost- 
bruna nerver, diskfläck och kanter; hufvudet gult: 
halskragen brun; thorax ofvan svartbrun med en 
gul, fyrsidig skulderfläck på båda sidor. Abdomen 
gul med svarta segmentkanter; fötterne gula, 1å- 
rens inre sida och de bakre tibiernes bas brunak- 
tig; antennerne ofvan stålblåa. L. e vingsp: omkr. 
13 lin. 
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Syn. Sphinx aptformis TIN. S. N. I. 2. 804. 29. 
F. 5. 289. 1093. Sesia Apiformis. FABR. E,$. IL 
1. 382. 13. OCHS. Sechih. I. 121: 1. IV. 40. 169. 
TREITSCH. X. 1. 116. 257. DALM. Sph. Sv. 217.1, 
ZETT. Ins. Lapp. 918. 1. -Trochilium apiformis 
KAYSER. Sechm. 142. t. 55. fig. 3. Sphinx crabro- 
niformis HUNB. Sph. t. 8. f. 51. Text. 92. 22. Tro- 
chilium apiforme STAUD. Stett. Ent. Zeit. 1856. 193. 

Denna Poppelglasvinge är en bland de allmännare inom 

hela familien och träffas inom Danmark och södra Sverige nä- 

stan allestädes der gamla aspar och popplar vexa, men huru 

långt den går & norden iär ännu icke med visshet utrönt. 

Vid Stockholm och genom hela Uppland är den temligen all- 

män (BOHEM. BELFRAGE), och inom Norige är den träffad 

icke blott vid Christiania, utan äfven i Österdalen och vid Lille- 

hammer (SIEBKE.), imen prof. ZETTERSTEDT har icke sett 
den inom Lappmarken, ehuru han anser det troligt, att den äf- 

ven der förekommer. Flygtiden infaller i Juni och Juli måna- 

der, då man oftast finner arten i parning på stammarne af asp 

eller poppel. Den är i rörelse endast om dagen, isynnerhet om 

eftermiddagen, och varsnas lätt tillfölje af det surrande ljud dess 

flygt förorsakar. Larven, som vid minsta beröring rullar sig 

tillsamman, lefver i stammar och rötter af Populus tremula, 

dilatata, balsamifera, canadensis, m. fl., men uppehåller sig 

isynnerhet i nedersta delen af stammen emellan barken och ve- 

den, jemt med jordytan, der barken är sprucken och lös, samt 

nedtränger med sin gång ofta en fot under jorden. Den: till- 

bringar såsom Jary tvenne vintrar. Vid förpupningstiden bildar den 

åt sig on äggflormig kokong af trädspånor och jordpartiklar, i 

hvilken larven hvilar två till tro veckor innan den öfvergår i 

pupa. För artens hela metamorphos tyckas tvenne år åtgå: 

Beskr. Antennerne ofvan stålblåa, undertill mot spetsen 
rostfärgade, Palperne gul Hufvudet gult, emellan ögonen 
svartaktigt, försedt med en hvit strimma framom dessa. Hals- 
kragen svart, stötande i blått. Ryggskölden svartbrun med en 
stor, fyrsidig gul fläck på hvardera skuldran framom vingen, en 
gul punkt vid hvardera basen af framvingen och en otydlig gul 
fläck på hvardera sidan af scutellen. Bröstet enfärgadt svart- 

Hj 
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brunt. Fötterne gulaktiga; lårens inre sida och de bakre ti- 

biernes bag svartbruna. Abdomens 1:sta och 4:de segmenter 

svartbruna: det 2:dra, 3:dje, 5:te och 6:te samt hos hannen äf- 

ven det 7:de gula med svartbruna bakre kanter; undertill är 

abdomen på 1:sta, 2:dra och 3:dje segmentet svartbrun, men 

för öfrigt gul. Sista segmentet är gult med ett brunt streck 

ofvan och i båda sidorne. 

Hanne och hona. Framvingarne glasartade och ge- 

nomskinliga, med lätt affallande, tunt och gult stoft. Framkan- 

ten ofvan temligen bredt rostbrun, undertill mot basen gulaktig; 

inre kanten smalt rostfärgad; nerverne på båda sidor äfvensom 

en tverfläck vid diskfältets slut likaledes rostbruma. Bakvin- 
garne med knappt märkbart stoft, rostbruna nerver och smalt 
rostbrun framkant, som undertill är gulaktig. Vingarnes fran- 
sar på båda sidor rostbruna. 

Larven är såsom fullvuxen temligen undersättsig, af hvit- 
aktigt halmgul färg och prydd med en mörkare rygglinia. Huf- 
vudet är litet, glänsande, till en del doldt under första kropps- 
ringen, ofvan kastaniebrunt; undertill hafva blott sidodelarne 
denna färg, hvaremot midten är af samma färg, som öfriga 
kroppen. 

Pupan är långsträckt, rödbrun, med ganska kort, rundadt 

hjessutskott, men utan pannutskott. Dess analutskott äro ofvan 

antingen inga eller fyra, men undertill sex eller tio. 

Äggen äro rostfärgade, släta och aflångt rundade. 

2. Lilla Poppelglasvingen. 
(T. melanocephala DALM.) 

Alis hyalinis, costis marginibusque aurantiaco-fuscis; 
macula discoidali nigricante fusca; capite mnigro, collari 
nigro, margine citrino; thorace fusco-nigro, margine interiore 
seapularum eitrino; abdomine eoeruleo-nigro, segmentis 2, 
3, 4 anlice, 5 et 6 (in $ etiam 7) postice citrinis; femori- 
bus fusco-nigris; tibiis tarsisque aurantiacis, illis nigroma- 

culatis; antenmis aurantiacis. L. al. exp. circit. 36 millim, 

Vingarne glasartade, genomskinliga, med gul- 
bruna nerver och kanter; diskfläcken svartaktigt 
brun; hufvudet svart; halskragen svart med citron- 
gul kant; thorax brunsvart; skuldertäckarnes inkant 
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eitrongul; abdomen blåsvart; segmenterne 2, 3, 4 
framtill, 5 och 6 (hos 3 äfven 7) baktill citrongula; 
låren brunsvarta; tibier och tarser pomeransgula, 
de förra svartfläckiga; antennerne pomeransgula. 
L. eo, vingsp. omkr. 12 lin. 

. Syn. Sesia melanocephala DALM. Sph. Sv. 217,3. 
(Ann. 1816); certe; secund. specim, orig. in Mus 
Holm. asservat. Sphinz laphrixformis HÖBN. Sph. t. 
35, fig. 156—159. Sesia laphrieformis TREITSCH. 
X. 1. 118. Trochilium laphriceformis STAUD, 50s. 
Agr. Berol. p. 42. KAYSER Schm. pag. 142. Trochi- 
lium laphrieforme STAUD. Stett. Ent. Zeit. 1856. 
p. 194, ( 

Lilla poppelglasvingen är inom vår faunas område den säll- 

syntaste arten af -hela familjen, Hittills har endast ett enda 

exemplar anträffats i Sverige, hvilket fanns af PAYKULL vid 

Hesselby och förvaras numera jemte öfriga hans samlingar i 

Kongl. Wet. Academiens i Stockholm museum, derifrån vi be- 

skrifva det. Detta är detsamma, som af DALMAN beskrefs 

under namn af Sesia melanocephala, hvarföre ock detta namn 

såsom vida äldre än HUÖBNERS och TREITSCHKES bör för 

arten bibehållas. Ännu har arten oss veterligen ej blifvit fun- 

nen i Norge eller Danmark, men väl i Pommern, vid Stettin 

och Greifsvald. Dess flygtid infaller i Maj och Juni månader. 

Larven lefver i det inre af grenarne och stammarne af Asp, der 

den tillbringar åtminstone tvenne vintrar. Här bor han, enligt 

KIRCHNERS iakttagelse, meddelad af TREITSCNKE, första 

året mellan barken och veden, men under det andra tränger han 

djupare in i trädet och vänder derifrån åter till ytan, vänligen 

vid något skadadt ställe af trädet, der han i den yttersta, tun- 

na barkhinnan gnagar ett rundt hål, som tillslutes med ett tem- 

ligen löst sittande lock, genom hvilket pupan till hälften ut- 

tränger vid kläckningen. I larvgången ligger pupan utan någon 

egentlig hylsa. KIRCHNER, som först upptäckt arten i Tysk- 

land, fann den vid Berlin i gräset i närhoten af Aspar, men 

låt sedan inställa i rum aspstammar och erhöll på detta sitt 

flera individer. 
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Beskr. Hona. ”) Antennerne pomeransgula, ofvan | 
spetsen något svartaktiga. Palperne vid basen svarta, framtill 
i midten och spetsen citrongula. Tufvudet svart, med" gulaktig 
inblandning framtill på hjessan, och i bakre kanten bakom ögo- 
nen citrongult. Halskragen svartblå, glänsande; dess bakre kant 
citrongul, hvilken färg i midten är afbruten. Thorax ofvan 
brunsvart; skuldertäckarnes inkant citrongul. Abdomen blåsvart; 
2:dra, 3:dje och 4:de segmenterne hvardera med en temligen 
smal citrongul ring vid basen, men 5:te och 6:te segmenterne 
hvardera med en dylik i utkanten. Sista segmentet ofvan ci- 
trongult, undertill brunsvart. Bröstet svart med gula sidofläckar. 
Låren brunsvarta, undertill med pomeransgula kanter. 'Tibi> 
erne och tarserne pomeransgula, men fram- och mellanfötternes 
tibier äro i spetsen försedde med en svart fläck. Vingarne glas- 
artade, de främre mindre genomskinliga än de bakre. Fram- 
vingarne ofvan glest betäckta med gulbruna fjäll; nerverne af 
samma färg; diskfläcken otydligt svartaktigt brun: Pramvin- 
garnes undre sida gulbrun, men framkanten mera svafvelgul; 
deras bas ofvan svartblå. Bakvingarne i utkanten smalt gul- 
bruna. Alla vingarnes fransar gulbruna. 

Hannen, som vi ännu ej sett, skall vara mindre och 
skilja sig från honan derigenom att antennerne äro ofvan enför- 
gadt pomeransgula och deras tänder svarta, Derjemte är älven 
7:de abdominalsegmentet i yttre kanten citrongult. 

Larven är ännu ej närmare beskrifven, och pupan sä- 
ges vara långsträckt, ljust rödbrun. 

Anm. För vidare efterforsknirg må här intagas 
diagnosen på den återstående tredje europeiska arten al 
detta slägte, hvilken måhända isynnerhet i Danmark kän 
trällas, 

Trochilia bembeciformis. (HÖBN.) 

Vingarne glasartade, genomskinliga med rostgula ner- 
ver, diskfläck och kanter ; hufvudet brunt; halskragen gul; 
thorax svartbrun med en matt rostbrun fläck på hvardera 
skuldran; abdomen gul, första och andra segmentet alldeles 
svart, det fierde svarlbrunt, men de öfriga med svarta kan- 
ter ; föllerne rostgula; antennerne svarta. 

+) Specimen originarium Sesi«w melanocephale 
DALM. 
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"Syn. Sphinzx bembeciformis HÖBN. Sph. t. 20 f. 
98. text. 92. 21. Sesia bembeciformis OCHS. Schm. 
II. 126. IV. 40. 170. TREITSCH. Schm. X. I. 118. 
Trochilium bembeciforme KAYSER Schm, p. 142. 

'Temligen allmän i England, men äfven i Belgien, West- 
phalen, Steiermark, Schweitz och Norra Italien, Flygtiden in- 
träffar i Juni. i: 

III. Skuggvinge-slägtet. 
(Sciapterom STAUD.) 
(Sphinsg, Lin. Sesia Awuct,) 

Antenne extrorsum subincrassate, fusiformes; maris 
subpectinatae, longe ciliate; feminwe infra transverse sub- 
costatax, apex fusciculatlus. Palpi subgraciles, acuti, ver- 
sus basin subdilatati, squamato-pilosi; articulus ultimus di- 
midiam partem articuli intermedii longitudine fere aquans. 
Lingua cornea, elongata, pectore nonnikil longior. Oculi 
nudi. Culcaria pedum posticorum 4, Pedes postici 
squamalo-pilosi; tarsi eorum subnudi; tibic eorum subcom= 
presse, saltem in parte superiore pilose. Coste indepen- 
dentes alarum antiearum due. Ramulus styloideus et ra- 
mulus ulnuris costa mediane posterioris alarum posticarum 
e diversis locis anguli postici cellulé orientes, nec in trunco 
extra cellulam conjuncti. Ramulus styloideus coste mediana 
posterioris alarum anticarum a ramulo ulnuari haud distans, 
intervallum inter eos haud majus quam inter ramulum ulnarem 
et ramulum subulnarem. Abdomen sat erassum, subdepres- 
sum, versus anum magis tenue, fasciculo anali preditum. 
Alm anticme squamis tectw, lineolis 1—2 diaphanis tan- 
tum erga basin ornate. 

Antennerne utåt något tilltjocknade, spolformiga; han- 
nens något kamformiga med långa cilier; honans undertill på 
tveren nästan ribbade; spetsen försedd med hårpensel. Pal- 
perne något smala, spetsiga, mot basen bredare, fjällhårige; 
sista leden lika lång med hälften af den medlersta, Tungan 
hornartad, lång, något längre än bröstet. Ögonen nakna. 
Sporrarne på bakfötterne 4. Bakfötterne fjällhåriga; de- 
ras tarser nästan nakna; deras tibier något sammantryckta, åt- 

minstone på öfre sidan håriga. De oberoende nerverne 
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på framvingarne tvenne,  Styloid- och ulnaf-grenarne till bak- 

vingarnes bakre mediannery utgå från skilda ställen af diskfäl- 

tets bakre hörn och äro icke utanföre detta förenade till en 

kort stam. Bakre mediannervens styloidgren på framvingarne 

utgår på föga afstånd från ulnargrenen, och mellanrummet 

emellan dem knappt större än emellan ulnar- och subulnargre- 

nen. Abdomen temligen tjock, något nedtryckt, mot anus 

något smalare, försedd med analborste. Pramvingarne helt 

och hållet täckta med fjäll, endast mot basen prydde med 1—2 

glasartade linier. 

Af detta slägte eger Skandinavien ej mer än en enda art: 

Brömslik Skuggvingé (5. tabaniforme ROTTEMB.) 

Alis antici opacis, fuscis, posticis hyalinis; abdomine 

nigro, cingulis tribus flavis; collari nigro, margine postico 

flavicante; margine antico oculorum albo; antennis fuscis. 

Framvingarne opaca, caffebruna; bakvingarno 

glasartadeo, genomskinliga; abdomen svart med 3 

gula ringar; halskragen svart, i bakre kanten gul- 

aktig; ögonens främre kant hvit; antennerne svart- 

bruna, ; 

Syn. Sphinx tabaniformis v. ROTTEMB. Naturf. 

VII. p. 110. 4. Sphinx asiliformis WIEN. VERZ. Pp. 

305. HÖBN. Sph. t. 7. f. 44, Text, 91. 19. Sesia 

usiliformis FABR. E. S. HI 1. 383. 16. OCHS. Schm. 

II. 128. 3. IV. 40. TREITSCH, X. 1. 257. KAYSER. 

Schm. 143. Sciapteron asiliformis STAUDINGER Ses. 

Agri Berolinensis. p. 43. Sciapteron tabuniforme 

STAUD. Sett. Ent. Zeit, 1856. p. 195. 

Inom Skandinavien har denn art hittills endast blifvit träf- 

fad vid Christiania i Norige (SIEBKE), men torde förekomma 

älven inom södra Sverige och i Danmark, isynnerhet som den icke 

är sällsynt hyarken i Pommern eller Liefland och träffas äfven i 

Holstein, Likt arterne af föregående slägte uppehåller dennas 

lary sig hufvudsakligast i poppelarter, i hvars stammar, grenar 

och rötter han lefver. Mera sällan uppehåller han sig i Asp- 

träd. Fjärilen flyger midt på dagen i Juni månad och besöker 

ofta blommande Jasmin och Liguster. 

Beskr. Antennerno ofvan svartbruna, stötande i blått, 

undertill vid roten rostgula. Hulvudet svart, i bakre kanten 
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gult; en hvit fläck framför ögonen, Tlalskragen svart, i bakre 
kanten mer eller mindre gulaktig. Ryggskölden svartblå med 
en gul punkt vid framvingarnes bas och en annan på hvardera 
sidan om scutellen. Bröstet svartblått, med em gul fläck under 
vingarne. Palperne upptill gula, nedtill svarta. Abdomen svart- 
blå; 2:dra, 4:de och 6:te segmenterne ofvan och hos hannen 
äfven det 7:de i bakre kanten gula; undertill är 4:de segmen- 
tet bredt, men 3:dje och 6:te smalt gula. Amnalborsten svart, 
hos hannen blott undertill men hos honan äfven ofvantill med 
2:ne gula strålar: Låren svarta; tibierne gula, utåt svartfläc- 
kiga; tarserne gula, nedtill och mot spetsen svartaktiga. 

Hanne och hona. Framvingarno ogenomskinliga, kaffe- 
bruna, med gnlaktigt stoft, i framkanten stötande i blått, endast 
vid basen i sjelfva diskfältet med en smal genomskinlig, glas- 
artad linea och en annan dylik strax der bakom, Undertill 
äro de bruna, men från basen till midten gula, med en rödgul 
diskfläck.  Bakvingarne genomskinliga, glasartade med bruna 
nerver. Alla vingarnes fransar gråbruna. 

Larven, som lefver i stammen och rötterne till svartpop- 
peln och andra -poppelarter, der den tillbringar tvenne vintrar, 
är ännu ej tillräckligen bekant. Pupan säges vara lik Bifor- 
miga Poppelglasvingens, men gul eller kastaniebrun. Den hvi- 
lar ej uti någon kokong utan uti en utvidgning af larvgången, 
hvars båda utgångar blifvit väl tillslutne med starka silkesträ- 
dar. Dess hjessutskott är kort och konvext, men pannutskottet 
saknas; analutskotten äro ofvan 4, men undertill 8 större och 
4 mindre. 

1 

X 

IV. Glasvinge-slägtet. 
(Setia +) FABR.) 

(Sphinx. Lin.) 

Antenne extrorsum subincrassate, fusiformes; maris 
dentate, longe ciliate; femine infra transverse subcostate ; 
apex fuasciculatus. Palpi subgraciles, acuti, versus basin 
subdilatati, squamato-pilosi; articulus ultimus dimidiam 

+) Icke Sesia, såsom flere förf” skrifva namnet, Redan 
OCHSENHEIMER har insett det orätta häri. 
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partem articuli intermedii longitudine plerumque  aquans. 
Lingua cornea, elongata, pectore longior. Oculi nudi, 
Calcaria pedum posticorum 4. Pedes postici squamalo- 
pilosi; tarsi eorum subnudi; tibie corum subcompresse, plus 
minus fasciculatim pilose. Coste independentes alarum 
anticarum due. Ramulus styloideus et ranulus ulnaris 
coste median posterioris alurum posticarum in trunco 
communi, plus minus brevi extra cellulam conjuneti. Ranvu- 

lus styloideus coste median« posterioris alarum anticarum 

a ramulo ulnari valde distans, intervallum inter €os itaque 
duplo vel triplo majus quam inter ramulum ulnarem et ra- 
mulwm subulnarem. Abdomen plus minus gracile, versus 
anum magis tenue, fasciculo anali preditum. Ale? anticae 
diaphane&, marginibus tantum squamatis, 

Antennerne utåt något tilltjocknade, spolformiga; hannens 
tandade, med långa eilier; honans undertill på tveren nästan 

ribbade; spetsen försedd med hårpensel. Palperne något smala, 

spetsiga, mot basen något bredare, fjällhåriga; sista leden mer- 

endels lika lång med hälften af den medlersta. Tungan horn- 

artad, lång, längre än brösvet. Ögonen nakna. Sporrarne 
på bakfötterne 4. Bakfötterne fjällhåriga; deras tarser nä- 
stan nakna; deras tibier något sanunantryckta, mer. eller  min- 
dre försedde med hårtofsar. De oberoende nervyerne på 
framvingarne tvenne. Styloid- och ulnar-grenarne till -bakvin- 
garnes bakre mediannery utanföre diskfältet förenade i en mer 

eller mindre kort, gemensam stam. Bakre mediannervens sty- 

loidgren på framvingarne utgår på betydligt afstånd från ulnar- 
grenen och mellanrummet emellan dem således två eller tre 
gånger större än emellan ulnar- och subnlnar-grenarne. Abdo- 
men mer eller mindre smal, mot anus något smalare, försedd 

med analborste. Framvingarne glasartade, genomskinliga, 

blott i kanterne täckta med fjell. 

Detta slägte, till hvilket familiens flesta europeiska arter 

höra, eger inom vår faunas område följande representanter: 

1. Rofstekelformig Glasvinge. 
(S. sphegilormis FABR.) 

Capite nigro; antennis ante apicem flavescentibus; tho- 

race nigro lineola humerali flavida; pectore macula magna 

flava laterali; abdomines nigro, cingulo flavo; fasciculo anuli 

nigro, mauris infra flavo-intermixto; alis hyalinis, anticarum 
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marginibus fasciaque discoidali et posticarum triangulo co- 
stali nigro-violaceis. LL, al. exp. 25—30 millim. 

Hufvudet svart; antennerne framför spetsen 
gulaktiga; thorax svart med gulaktig linia på hvar- 
dera skuldran; bröstet med en stor gul fläck på 
hvarje sida; abdomen svart med gul ring; analbor- 
sten svart, hos hannen undertill -uppblandad med 
gult; vingarne genomskinliga, de främres kanter 
äfvensom diskfläck och de bakres triangelformiga 
costalfläck svartblåa. L. e. vingsp. 8—10 lin. 

Syn. Sphinx sphegiformis HÖBN. Sph. t. 16. f. 
77. Text. 88. 7. Sesia sphegiformis FABR. E. 8. IL 
1. 383. 15. OCHS. Schm. II. 134. 6. IV. 40. TREITSCB. 
Xx. 1207. KAYSER! Schm. 147. t. 58. £2: DALM. 
Sph. Sv. 218. 4. ZETT. Ins, Lapp. 918. 2. STAUD. 
Ses. Agr. Berol. p. 46. Stett. Ent. Zeit. 1856. p. 200. 

Var. b. Cingulis abdominis flavis duobus. (Abdomen 
med två gula ringar.) 

Syn. Sphinx sphegiformis ESP. Schm. II, p. 212. 
HUBN. Sph. t. 16. f. 78. 

Utan att egentligen vara allmän är likväl Rofstekelformiga 

Glasvingen spridd öfver hela Danmark och Sverige, i hvilket 

sednare land den förekommer ända in i Torneå Lappmark. I 

Norrige deremot synes den vara ännu mera sällsynt och tyckes 
der icke gå så högt mot norden; SIEBKE har funnit den vid 
Hoff i Solöer,. Dess flygtid inträffar i Juni och Juli månader 
och bör arten då företrädesvis sökas der al vexer. Likväl 

infinner den sig äfven på flera blommande vexter i träd- 
gårdar. Likt sina samslägtingar är den i rörelse endast om 

dagen. Larven skall lefva familievis i stammarne af nämnde 

trädslag,  Varieteten är sällsynt. 

Beskr., Antennerne svartblåa, framför spetsen till betyd- 
lig del gula, hvilken färg med tiden blir mera hvit. Hufvudet 
svartblått. Palperne ofvan och i spetsen svarta, undertill gula, 
Ryggskölden svartblå med en gul linia på hvarje skuldra. Brö- 
stel svartblått med en stor gul fläck på hvarje sida. Abdomen 
svartblå; 2:dra segmentet ofvan, det 4:de och äfven ofta det 
5:te undertill med halmgul bakre kant; det 1:sta och 2:dra med 
trekantiga gula fläckar. Analborsten svart, hos hannen under- 

10 
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till uppblandad med gult. Låren svartblåa; de främre i spet- 
sen gulaktiga. Tibierne svartblåa, de främre i spetsen, de bakre 
på midten gula; tarserne gula, Varietetens ekiljaktighet är of- 
van angifven. 

Hanne och hona, Vingarne glasartade, genomskinliga; 
framvingarne ofvan i framkant och inkant smalt, men i spetsen 
och utkanten bredt svartblåa, betäckta med fjäll; vid slutet af 
diskfältet finnes ett bredt svartblått tverband, som slutar vid 
bakre medianneryven. Nerverne äro likaledes svartblåa, Under- 
till äro nerverne, framkanten och inkanten gulaktiga; den vio- 
letta utkanten är genomdragen med gula strimmor och diskfläc- 
ken är utåt gulpudrad. Bakvingarne hafva nerverne, utkanten 
och en liten trekantig fläck i framkanten (vid diskfältets slut) 
svartblåa, men framkanten är gulaktig. Alla vingarnes fransar 
äro brunaktiga. 

Larven lefver i stammen och grenarne af Al och Ask, 
och tillbringar der tvenne vintrar, samt bildar en kokong af 
trädspånor. 

Pupan är af samma form som Poppelglasvingens, och till 
färgen ljusgul, samt har ofvan fyra ganska breda, men undertill 
6—8 analutskott; hjessutskottet är hjertformigt och pannutskot- 
tet lågt samt ganska bredt, 

2. Dolkstckelformig Glasvinge 
(S. scoliiformis BORKH.) 

Cuapite violaceo-nigro, macula ante oculos alba; anten- 
nis ante apicem flavescentibus; thorace nigro lineolis duabus 
flavis; pectore macula magna flava laterali; abdomine vio- 
laceo-nigro cingulis duobus flavis, infra latioribus; fasciculo 
anali eroceo; alis hyalinis, anticarum marginibus maculaque 
magna discoidali et posticarum triangulo costali maximo 
nigro-violaceis. 

Hufvudet blåsvart med hvit fläck framföre 
hvardera ögat; antennerne framför spetsen gulak- 
tiga; thorax svart med två gula linier; bröstet med 
on stor gul fläck på hvarje sida; abdomen blåsvart 
med två, undertill bredare gula ringar; analbor- 
sten saffransgul; vingarne genomskinliga, de främ- 
ros kanter äfvensom diskfläck, och de bakres gan- 
ska stora triangelformiga costalfläck blåsvarta. 
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Syn. Sphinx scolieformis BORKH. Schm, I. 173. 
13. bart if; 2-435 HUBN:- Sph: 1t.234fx KIM vSdsta 
scoliefermis OCHS. Schm, II. 137. 7. IV. 40. 
TREITSCH. X. 1. 120. 275. DALM. Sph. Ses. 218. 
3. KAYSER. Schm. 147. STAUD. Ses. Agr. Berol. p. 
45. S. scoliiformis STAUD. Stett. Ent. Zeit. 1856. 199. 

Denna art är en bland de sällsyntaste till vår fauna hö- 

vande Glasvingar och har hittills träffats endast på några få 
ställen inom Sverige. GYLLENHAAL. har funnit den uti We- 
stergöthland vid Högberg, ZETTERSTEDT i Östergöthland och 

BILLBERG i Blekinge, derifrån författaren äfven sett ett exem- 

plar, som förmodligen blifvit fångadt omkring Carlskrona, Dess 

flygtid inträffar i Juni och Juli månader, då fjärilen midt i 
solhettan stundom träffas svärmande omkring blommande vexter, 

isynnerhet på blommorne af brakved. Larven lefver inuti 

björkstammar, emellan hvars bark och ved han bildar sina 
gångar. 

Beskr. Antennerne svartblåa, framför spetsen gula. Huf- 
vudet svartblått, i bakre kanten gult, med en hvit linia fram- 
före hvardera ögat. Palperne i spetsen och på yttre sidan 
svarta, undertill gula. Ryggskölden svart med 2:ne gula långs- 
linier, som sluta bakom vingroten. Skuldrorne något gulpu- 
drade. Bröstet svart med en stor gul fläck på hvardera sidan. 

” Abdomen blåsvart; 1:sta och ofta äfven 2:dra segmentet ofvan 
gulpudradt; bakre kanten af andra och 4:de segmenterne gul; 
k:sta—4:de segmentet i sidorne bredt gula; 4:do segmentet un- 
dertill alldeles gult, men det 5:te och 6:te blott i bakre kanten. 
Analborsten saflransgul. Låren svartblåa, gulpudrade; tibiorne 
svartblåa. de främre inåt, men de bakre vid basen gula; spor- 
rarno gula, utåt svartaktiga; tarserne gula, ofvan svartaktiga. 

Hanne och hona. Vingarne glasartade, genomskinliga; 
framvingarne ofvan i framkant och inkant smalt, men i spetsen 
och utkanten bredt blåsvarta, betäckta med fjäll; framkanten 
och utkanten gulpudrado; vid slutet af diskfältet finnes en stor, 
nästan tresidig, med spetsen i diskfältet inskjutande blåsvart 
fläck; nerverne äro likaledes svartblåa. Framkanten och inkan- 
ten undertill jemte de i utkanten utlöpande mnerverne gula. 
Bakvingarne hafva nerverne, utkanten och en ganska stor tre- 
kantig fläck i framkanten (vid diskfältets slut) svartblåa, men 
framkanten gulaktig, Alla vingarnes fransar äro svartbruna, 
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Pupan ljusgul med lågt, framtill rakt eller urholkadt hiess- 
utskott och tvåklufvet pannutskott, samt 4 ganska breda anal- 
utskott ofvan, och 6—98 undertill. 

3. Smygstckelformig Glasvinge. 
(S. ichneumoniformis FABR.) 

Capite nigro, fronte flava; antennis mnigris, infra fla- 
vescentibus, femine ante apitem albicantibus; thorace nigru, 
lineola humerali, macula antealari margineque postieo fla- 
vis; pectore nigro; abdomine nigro, segmentorum margini- 
bus flavis; fasciculo anali nigro, flavo intermicto; alis hya- 
linis, anticarum marginibus maculaque discoidali, extus cro- 
cea, fuscis, posticarum triangulo costali minuto flavo, fusco- 
notato, L. al. exp. 20—23 millim, 

Hufvudet svart med gul panna; antennerne 
svärta, ondertill rödgulaktiga, hos honan framför 
spetsen hvitaktiga; thorax svart, med en linia på 
hvarje skuldra, bakre kanten och en fläck framför 
vingen gula; bröstet svart; abdomen svart, med alla 
segmentkanterne gula; analborsten svart med gul 
inblandning; vingarne genomskinliga, de främres 
kanter och utåt saffansgula diskfläck svartbruna, 
de bakres lilla triangelformiga costallläck gul, pu- 
drad med svartbrunt, L. e vingsp. 7—8 lin. 

Syn. Sesia ichneumoniformis FABR. E. S. II. 1, 
350. 22. .OCHS. NSchm. IL. 148.012 CIVaga0rnrT: 
TREITSCH. X. 1. 121. 257. DALM. Sph. Sv. 219, 
6. KAYSER. Schm; 148. t. 58. f. 1. STAUD, Steott. 
Ent. Zeit. 1856. 210. Sphinx vespiformis HULN, 
Sph. t. 6. f. 39. 40. "Text. 21. 5, Sphinx rhagioni- 
formis HUBN. Sph. Text. p. 89. 12. Sesia palpina 
DALM. Sph. Sv. p. 219. 7. (8) Sphinx systropha- 
formisasHUBNSt dl de. tv o24:70f) Ikl8r (QI (Sple 
vespiformis LIN. F. S. 1095 forte sit hiec species.) 

Arten förekommer der och hvar uti Danmark och södra 

Sverige, åtminstone upp i Wester- och Östergöthland, men är 

ännu icke funnen inom Norige. Huru högt den stiger mot nor- 

den är icke med säkerhet kändt. Dess flygtid infaller i Juli 

och Augusti månader, då fjärilen svärmar omkring åtskilliga 

blommor, isynnerhet Johannisört och Succisa arvensis. En- 
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ligt SAXESEN skall larven Iefva i grenarne på al, men är än- 
nu ej tillräckligen känd. 

Beskr. Antennerne svarta, undertill rödgulaktiga men 
ofta till två tredjedelar orangefärgade; hos honan ofvan fram- 
för spetsen temligen bredt hvitaktiga, Hufvudet svart, i bakre 
kanten gult; pannan ljusgul; framför ögonen sillverglänsande. 
Palperne gula; utåt svartaktiga, Ryggskölden svart med en 
gul linia på hvarje skuldra, bakte kanten gul, och en fläck 
framför vingen likaledes gul. Bröstet svart, ofläckadt. Abdo- 
men svart med alla segmenternes bakre kanter gula; det 2:dra, 
4:de och 6:te segmentet likväl bredare gult, Analborsten svart 
med ljusgul inblandning. Låren svarta; de främre utåt gula ; 
tibierne orangegula, vid roten och framför spetsen svarta; tar- 
serne orangegula, 

Illanne och hona. Vingarne glasartade, genomskinliga; 
framvingarne ofvan i framkant och inkant smalare, men i spet- 
sen och utkanten. bredare svartbruna, betäckta med fjäll; in- 
kanten med en rödgul liniaz i utkanten, mellan nerverne lika- 
ledes rödgula linier; neryerne svartbruna, men de 2mei den 
yttre glasfläcken rödgula; vid slutet af diskfältet finnes en svart- 
brun tverfläck, som utåt prydes af en. något rundad, rödgul 
fläck, Framkant och inkant, äfvensom nerverne äro undertill 
rödgula, men diskfläcken och utkanten såsom på öfre sidan, 
Bakvingarne hafva nerverne, kanterne och en liten trekantig 
fläck i framkanten (vid diskfältets slut) på båda sidor gula, 
med svartbrunt stoft. Alla vingarnes fransar gråbruna, utåt 
blekare. 

Anm. Här må ock upptagas diagnosen till en art, som 
väl ännu ej blifvit funnen inom något af. de Skandinaviska ri- 
kena, men som måhända der kan träffas, sedan man blifvit 
mera uppmärksam på våra fjärilar än hittills varit förhållandet: 

Rofflugeformig Glasvingo. (S. asiliformis ROTTEMB.) 

Ihufvudet svart med hvit fläck framför hvardera ögat; 
antennerne svartblåa, basleden inåt gul; thorax svartblå 
med 2:ne gula linier och baktill en tverfläck af samma färg; 
bröstet svart med gul fläck på hvarje sida; abdomen svart 
med 3—4 gula ringar; analborsten hos hannen svart, un- 
dertill och i sidorne gul, hos honan gul, undertill och vid 
sidorne svart; vingarne genomskinliga, de främres kanter 
svartblåa med rödgult stoft, gul basfläck och rödgul, inät 
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svartbegränsad diskflöck, de bakres lilla triangelformiga eco- 
stalfläck gul, öfverdragen med svartbrunt. 

Syn. Sphinx asiliformis v. ROTTEMB. Naturf, VII 
p. 108. 2. Sphinx cynipiformis ESP. Schm; IL t. 31. 
C: VE £-3, 4. p. 214 F HUN. Sph; to 19.f. $5- 
Text: 90. 14. $. Sphingx oestriformis Esp. 1 c t. 
23. Suppl. V. f. 3. p. 181. 9. HUBN. Sph. t. 7. f. 43: 
Text. 90. 9: Sphing vespiformis LIN. F. 8. 289. 
1095. 2? Sesia vespiformis FABR. E. 5. HI, 1. 385. 
23. Sesia eynipiformis OCHS. Schm. II. 151, IV. 40. 
'TREITSCH. X. 1. 123. 258. KAYSER Schm. 149. 
Sesia asiliformis STAUD. Stett. Ent. Zeit. 1856. 203. 

Arten är mycket utbredd, ehuru öfver allt temligen spar- 
samt förekommande. Nästan i hela Europa träffas den likväl, 
Omkring Danzig, i Pommern och Hannover är den icke syn- 
nerligen sällsynt i Juni och Juli månader. Larven är smut- 
sigt hvit med kaffebrunt hufvud, och framtill svart infattning. 
Första segmentet brungult med ännu mörkare bruna streck. 
Kroppen för öfrigt prydd med fina svarta punkter och hår. Den 
lefver under tvenne vintrar isynnerhet inuti de sjukliga utvex- 
terne på ek och i stubbar efter detta träd, samt förekommer 
der familievis. Pupan är ljusbrun med ganska kort och bredt, 
konvext hjessutskott samt tvåklufvet pannutskott; dess analut-> 
skott äro både ofvantill och undertill fyra, 

4. Myrformig Glasvinge. (S. formiciformis ESP.) 
Capite nigro, macula ante oeulos alba; antennis nigris; 

thorace pectoreque nigris; abdomine nigro-violaceo, ad latera 
versus basin flavido, cingulo medio utrinque fulvo; fusciculo 
anali nigro-violaceo, infra et ad latera albido Il. flavo; alis 
hyalinis, anticarum marginibus mnigro-violaceis, erga basin 
fulvo-indutis, macula discoidali graciliore nigro-violacea, 
apiceque fulvo, posticarum triangulo costali minutissimo 
fusco. L. al. exp. 18—20. m. 

Hufvudet svart med en hvit fläck framför hvar- 
dera ögat; antennerne svarta; thorax och bröstet 
svarta; abdomen svartblå, på sidorne mot basen 
gulaktig, med en på båda sidor rödgul midtelring; 
analborsten svartblå, undertill och vid sidorne hvit 
eller gulaktig; vingarne genomskinliga, de främres 
kanter svartblåa, mot basen öfverdragna med röd- 
gult, med smalare svartblå diskfläck och rödgulak- 
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tig spets, de bakres triangelformiga costalfläck mycket liten och svartbrun. LIL. e. vingsp.: 6—7 lin. 
Syn. Sphinx formiceformis ESP. Schm, I. t. 32, C. 7. f. 3. 4. p. 216. HÖBN. Sph, Text, 87. 3. Sesia 

formicaformis OCHS. Sechm. II. 165. 20. VS TREITSCH, X. 1. 258. ZETT. Ins. Lapp. 919. 4, KAYSER. Schm. 150, Sphinz nomadaformis HÖBN. 
Sph. t. 19. f. 90. Sphinz tenthrediniformis ESP. 
Schm. T. II t. 30. f./3. 

Myrformiga Glasvingen är spridd öfver hela Skandinaviska 
halfön och träffas äfven inom Danmark, åtminstone på Seland, 
der författaren tagit den i närheten af Roskild, I Skåne är 
den funnen på flera ställen, såsom vid Ljungby, Silfåkra, Lom- 
ma, Wärpinge; i Blekinge vid Sölvesborg och Carlshamn, och 
Prof. ZETTERSTEDT har hemfört den från Lycksele. och Wil- 
helmina samt från Umeå-Lappmarker. Af Prof. BOHEMAN 
är den hemförd från Dowre och Noriges fjälltrakter, Flygtiden 
infaller i Juni och Juli månader. Larven lefver inuti stammar 
och grenar af åtskilliga vide- och pilarter samt tillbringar der 
endast en vinter; 

Beskr. Antennerne svarta. Hufvudet svart med en hvit 
linia framför hvardera ögat. Palperne ofvan svarta, undertill 
rödgula.  Ryggskölden och bröstet enfärgadt svarta; den förra 
baktill försedd med några gråa hår. Abdomen svartblå, på si- 
dorne af 1:sta, 2:dra och 3:dje segmenterne gnlaktig; 4:de seg- 
mentet ofvan och 4:de och 5:te undertill helt och hållet röd- 
gult.  Analborsten svartblå, undertill och vid sidorne hvit eller 
gulaktig; hos hannen utlöpande i en spets, men hos honan 
bred.  Fötterne blåsvarta; de främre tihierne inåt, men de med- 
lersta och bakersta både vid ändarne och på midten hvita; 
sporrarne hvita; tarserne ofvan svarta, undertill hvita. 

Hanne och hona, Vingarne glasartade, genomskinliga ; 
framvingarne ofvan i framkant och inkant smalt, men i spetsen 
och utkanten bredt blåsvarta, betäckta med fjäll; framkanten 
och inkanten mot basen öfverdragna med rödgult; utkanten och 
spetsen mellan nerverne rödgulaktig, eller kopparfärgad ; vid 
slutet af diskfältet finnes en smal, rät, svartblå tverfläck, hyil- 
ken på undre sidan är rödgulaktig; nerverne äro ofvan svart- 
bruna. - Undertill är framkant och inkant gula och utkanten 
kopparröd. Bakvingarne hafva nerverne, utkanten och fram- 
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kanten samt en mycket liten triangelformig fläck i framkanten 

(vid diskfältets slut) svartbruna, men undertill är framkanten 

och nerverae gulaktiga. Alla vingarnes fransar äro gråbruna. 

Larven har spridda, temligen långa hår på kroppen, är 

hvitaktig med brunaktigt, framtill svart hufvnd, svarta fötter 

och andhål, samt brunfläckig nacksköld. Buksidan är gulaktig 

och abdominalfötterne brunfläckiga.  Ofvanföre fötterne, men 

nedanföre andhålen går en matt, gulbrun strimma. Manan 

ljusbrun med urholkadt hjessutskott och tvåklufvet pannutskott 

samt ofvantill 4 men nedtill fyra eller sex analutskott, 

5. Myggformig Glasvinge. (5: culiciformis EIN.) 

Capite nigro, macula ante oculos alba; antennis nigris, 

ante apicem interdum flavidis; thorace nigro; pectore nigro, 

maeula laterali magna fulva; abdomine nigro-violaceo, cin 

gulo medio utrinque fulvo; fasciculo anali nigro; alis hya- 

linis, anticarum basi fulva, marginibus maris grisco-fuscis, 

femine nigrao-violaceis, maculague discoidali fusca, postica- 

rum triangulo costali minulissimo fusco. IL. al. 20—25 m. 

Hufvudet svart med hvit fläck framför hwvar- 

dera ögat; antennerne svarta, framför spetsen stun- 

dom gulaktiga; thorax svart; bröstet svart med en 

stor fläck på hvardera sidan; abdomen svart- 

blå, med en på båda sidor rödgul midtelring; anal- 

borsten svart; vingarne genomskinliga, de främres 

bas rödgul, kanterne hos hannen gråbruna, hos 

honan svartblåa, och diskfläcken svartbrun; de 

bakres triangelformiga costalfläck ganska liten 

och svartbrun. L. e. vingsp., 7—9 lin. 

Syn. Sphinx culiciformis LIN. S. N. I. 2. 804. 30. 
F, 8. 289. 1094. HÖBN. Sph, t. 34. f. 151. 152. 
Sesia culiciformis FABR. BE. S. II 1. 384. 19. 
OCHS; Schm. II. 159; 17: IV. "41, 171. PREITSCH, 
X. 1. 258, DALM. Sph, Sv. 220, 8. ZETT, Ins. Lapp. 
919. 3. KAYSER. Schm, 151. STAUD; Ses, Agr. 
Berol, p, 47. Stett, Ent. Zeit, 1856. 206. 

Äfven denna Glasvinge träffas icke sällsynt inom do tre 

Skandinaviska rikena, I Danmark är den funnen såväl på 

öarne som på fastlandet. Inom Sverige förekommer den icke 

blott i de sydligare provinserne utan äfven i Norrbotten och 

Lappmarkarne, icke ens de bergigare trakterne undantague. 
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Inom Norige träffas den från Christiania ock, Kongsvinger 
(SIEBKE) in i Finmarken (ZETT.). Dess flygtid infaller i 
Juni och Juli månader för sydligare orter, men i Juli och Au- 

gusti för nordligare trakter: "Larven lefver i björk, mera sällan 

i al och ask, samt enligt BORKHAUSEN äfven i barken på 
plommon= och äpleträd. Don uppehåller sig under barken i en 

hylsa af fina, långa trädbitar, intränger djupt i stammen, och 
tillbringar der skälen vinter, 

Beskr. Arten liknar föregående, men skiljer sig derifrån 
i följande delar: antennerne ofvan framför spetsen stundom gul- 
aktiga; bröstet har på hvardera sidan en stor rödgul fläck; ab- 
domen har den mycket smala bakre kanten af 2:dra och hela 
4:de segmentet på båda sidor rödgult, samt röda punkter i si- 
dorne af 1:sta ock andra segmenterne; analborsten är enfärgadt 
svart; fötterne svartblåa; de främre tibierne inåt och de bakre 
i spetsen hvitgulaktiga; de främre tarserne gulaktiga, de bakre 
svartaktiga; framvingarnes bas rödgul; deras kanter hos hannen 
gråbruna, hos honan svartblåar diskfläcken något bredare, svart- 
brun, stötande i blått, utåt på öfre sidan knappt märkbart, men 
sällkdro sidan tydligt rödgult begränsad; framkant och inkant 
undertill ljusgula; bakvingarnes framkant på båda sidor ljusgul. 

Larven säges vara finhårig, hvitgrå med ljusbrunt huf- 
vud. Pupan ljusbrun med triangelformigt, ganska spetsigt hjess- 
utskott och tvenne låga tuberkler i stället för pannutskott. Anal- 
utskotten ofvan 4, undertill 6—8. 

Anm. - Å en annan, dessa båda närstående art, som, ehuru 
mera sällsynt, likväl är mycket utbredd och förekommer i an- 
gränsånde länder, upptages här beskrifning för eftersökande inom 
Danmark och södra Sverige: 

NSetia myopiformis BORKH. 

Hufvudet svart med en hvit fläck framför hvardera ögat; 
antennerna svarta; thorax svart; bröstet svart med stor gul 

fläck på hvardera sidan; abdomen svartblå med ofvan rödgul, 
undertill hvitaktig midtelring; analborsten svart, hos hannen 

undertill gulhvit; vingarne genomskinliga, de främres kanter 

och diskfläck svartblåa, de bakres triangelformiga costalfläck 

liten och svartblå; palperne svarta, hannens undertill hyita. 

Syn. Sphinx myopaeformis BORKH. Schm. II. 169. 
HUBN. Text. 87. 2. Sphinx culiciformis HUBN. Sph. 
t, 7. f. 45. Toxt, 21. 7. t. 19.8. 91. Sesiar mutille- 

11 
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formig, OCHS. Schm. II. 162. IV. 42. TREITSCIL X. 
1. 123. 258. Scsia myopeformis KAYSER Schm. 151. 
STAUD. Stott. Ent. Zeit. 1856. p. 204. 

Arten förekommer i Lifland, Pommern, Hannover o. 8. v, 
Larven lefver familievis uti. barken på äpleträd. Artens flygtid 
infaller i Juni, Juli och Augusti månader. Man finner larven 
invid eller i kanterne af kräftskadade eller från bark blottado 
ställen på äpleträd samt der grenar blifvit afsågade. Här lefver 
den i gränsen af barken och veden på det stället, som skiljer 
de torra delarne från de friska, så att man icke behöfver söka 
honom der barkens kanter äro friska eller fasthängande vid 
trädet, ej eller der- barken bildar en sväld valk, Der den före- 
kommer, träffas den vanligen i större antal, och dess :exere- 
menter och en fuktig rödaktig stollgång tillkännagifva dess när- 
varo. 

G. Harkrankformig Glasvinge. 
(S. tipuliformis. LIN.) 

Capite nigro, macula ante oculos alba; antennis nigris; 
tihorace nigro lineolis duabus flavis, postice unicolore; Ppec- 
tore nigro macula laterali flava; abdomine nigro-violaceo 
cingulis tribu8 flavis; fasciculo anali nigro; alis hyalinis; 
anticarum marginibus maculaque discoidali extrorsum recta 
nigro-fuseis, apice lineolis fulvis, posticarum triangulo co- 
stali minuto fusco. L. al. exp. 16—18 m. 

Hufvudet svart med hvit fläck framför hvar- 
dera ögat; antennerne svarta; thorax svart med två 
gula linier, baktill enfärgad; bröstet svart med gul 
fläck på hvardera sidan; abdomen svartblå med tro 
gula ringar; analborsten svart; vingarne genom- 
skinliga, de främres kanter och utåt räta diskfläck 
svartbruna, samt spetsen med rödgula linier, do 
bakres triangelformiga costalfläck liten, brun. L. 
e. ingsp. 5—6 lin, 

Syn. Sphinx tipuliformis LIN. S. N. I. 2. 804. 
32. F, 8. 289. 1096. HUBN. Sph. t. 8. f. 49, Text. 
88. 6. BSesia tipuliformis FABR. E, S. ILL 1. 385. 
21. OCHS. Sechm; Il. 171. 23. 1V. 41, TREITSCHI X. 
1. 259. DALM. Sph. Sv. 220. 9. ZETT. Ins. Lapp. 
919. 5. KAYSER: Schm, 146. STAUD, BStett. Ent. 
Zeit. 1856. 202, 
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> Harkrankformiga Glasvingen är den allmännaste inom släg- 
tot och träffas der och hvar i bådo Danmark och södra och 

medlersta provinserne af Sverigo isynnerhet uti trädgårdar un- 

der Juni coh Juli månader, der den besöker blommande syre- 

ner eller svärmar omkring vinbärsbuskar. Inom Norige är den 

åtminstone träffad vid Christiania (SIEBKE), men huru högt 
den stiger mot norden är ännu ej med visshet kändt. Prof. 

ZETTERSTEDT upptagor den såsom sällsynt bland Lappmar- 

kens insekter, utan att uppgifva något ställe der den blifvit 

träffad. Larven, som lefver endast öfver en vinter, finnes ens- 

Rå det inre af de smärro grenarne på Corylus avellana, Ribes 

rubrum och nigrum, isynnerhet sådane, som föregående åren 
blifvit -beskurna. Här gör den sin gång uppifrån nedåt. Man 
igenkänner de grenar, som innehålla larven eller pupan, lätt på 

följande tecken: vid början af våren då buskens blad äro ut- 
vecklade och ljust gröna äro deremot de angripne grenarnes 

gulaktiga och vissnande; barken är längs hela det ställe, som 

blifvit af larven gonomvandradt, skrynklig eller krusig och halft 

förtorkad. Detta sgpre är det enda tecken som återstår, då 
bladen efter någon tid hafva helt affallit, Enda medlet att 

förekomma den förödelse, larven förorsakar, är att afskära alla 

sådane qvistar något nedom det torra stället, emedan larven 

eller pupan vanligen befinner sig just der detta upphör. Lar- 

ven upphinner sin fulla storlek i början af Maj och förpupar 

sig under loppet af denna månad, På det att fjärilen må kunna 
utkomma, bildar larven en öppning utåt, hvaröfver han likväl 

låter sjelfya den tunna barkhinnan qvarsitta, hvilken vid kläck- 

ningstiden genomspränges. Larven är lätt att uppföda, emedan 

man endast omgifver do angripna ställena med fint flor ett 

stycke nedåt grenen, hvarigenom han hindras att undkomma, 

och sédan han öfvergått i pupa, afskäres grenen och förvaras. 

Finner man larven långt hemifrån, kan man inflytta honom 
till en närbelägen trädgård och inympa honom i vinbärsbuskarnes 

grenar, samt derefter förfara på nyss angiflna sätt. 

Boskr. Antennerne svarta, undertill inåt och ofvan utåt 
stundom gulaktiga, Ilufvudet blåsvart, i bakre kanten gult, 
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framför hvardera ögat prydt med en hvit linia. ”Palperne gula, 
utåt i öfre kanten svarta. Ryggskölden med tvenne gula längs- 
Hlinier, men baktill enfärgad. Bröstet med en gul fläck på hvar- 
dera sidan. Abdomen blåsvart ; 1:sta och 2:dra. segmentet med 
gul sidofläck; 2:dra, 4:de, 6:te samt hos hannen äfven det 7:de 
ofvan, samt 4:de och 5:te segmenterne undertill med gula rin- 
gar. Amnalborsten svart, Låren svartblåa, de främre utåt gula; 
tibierne svartblåa med två gula ringar; sporrarne gula, tarserno 
ofvan svartbruna, undertill gula, 

Hanne och hona. Vingarne genomskinliga, glasartade; 
framvingarne ofvan i framkant och inkant smalare, men i ut- 
kanten bredare svartbruna, betäckta med fjäll; utkanten och 
spetsen mellan nerverne prydd med rödgula linier; vid slutet 
af diskfältet en svartbrun tverfläck, hvars utkant är rät; för 
verne svartbruna. Uadertill är framkant och inkant gula, men 
utkant och diskfläck såsom på öfre sidan. -Bakvingarne hafva 
nerverne, utkanten och framkanten samt en mycket liten, trian- 
gelformig fläck i framkanten (vid diskfältets slut) svartbruna, 
men undertill äro alla dessa partier rödgulaktiga. Alla vingarnes 
fransar äro gråaktiga, men bakvingarnes vid basen hvitaktiga. 

dö 
« Larven är finhårig, hvitaktig, med köttfärgad anstrykning. 

Hufvudet är brunt och på första kroppsegmentet finnas tvenne 
rödgulaktiga eller brunaktiga streck, som mot hvarandra bilda 
en spetsig, men öppen vinkel. På sidorne af hvarje segment 
finnes en grupp af 3—4 glänsande punkter af samma färg som 
kroppen och längs ryggen en mörkare linia, Bröstfötterne äro 
bruna. Andhålen äro svarta och buksidan gulaktig, Pupan 
är gul med ott hjertlikt, i spetsen trubbigt hjessutskott och två- 
klufvet pannutskott; dess analutskott äro ofvan och undertill 
fyra. 

Anm. För vidare efterforskning, särdeles inom Danmark, 
intages här diagnosen till följande båda Glasvingar, som temli--: 
gen allmänt uti angränsande länder förekomma: 

Setia empiformis ESP: 
Hufvudet svart med blek panna; antenmerne blåsvarta, 

vid roten gula, utåt rostfärgade; thorax svart med 3 gula 
långstreck; bröstet med en gul fläck på hvardera sidan; 
abdomen blåsvart med 8 gula eller hvitaktiga ringar; anal- 
borsten ofvan svart med 2:ne gula linier, undertill i midten 
gul; vingarne genomskinliga, de främres kanter och 2:ne 
tverband violettsvarta, samt utkanten med rödgula fläckar; 
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de bakres nästan omärkliga triangelformiga costalfläck gul, 
med svartbrunt stoft; palperne gula. 

Syn. Sphinv empiformis ESP. Schm. II. 215. t. 32 
fi 1. 2. Sphinr tenthrediniformis W.N. 44, I, HUBN. 
Sph, t. 8. f. 52. Text. 89. 9. Sesia tenthrediniformis 
OCHS. Schm; I. 176. IV. 41. ex part. TREITSCH, X. 
1. 259. KAYSER. Sch. 144. LASP. p. 29, ft. 18—22 
STAUD. Ses. Agr. Berok p. 55. Sesia empiformis 
STAUD. Stett. Ent. Zeit, 1856. 222. 

Arten förekommer i Liffland, Pommern o. 3. v. och I en 
lefver i roten till Euphorbia cyparissias, Flygtiden infaller 
i Juni, Juli och Augusti månader, 

3 

Vv Setia philanthiformis LASP. 
Hufvudet svart med hvit fläck framför hvardera ögat; 

antennerne blåsvarta med lätt affallande hvitt stoft framför 
spetsen; thorax svart med 3 hvitaktiga långstreck; Se 
med en gulhvil fläck på hvurdera sidan; abdomen svart med 
gulaktiga segmentkanter och 3 hvita ringar; analborsten svart 
med 2 hvita linier, undertill svart, i midten och sid | 
gul; vingarne genomskinliga, de främres kanter och 2:ne 
tverband svartbruna, samt utkanten med gulaktiga fläckar; 
de bakres nästan omärkliga triangelformiga costalfläck svart- 
brun; palperne hvita. 

. Syn, Sesia philanthiformis LASP, Ses. f. 23—28, 
p. 31; OCHS. Schm. II. 180. IV. 41, TREITSCH. X. 
1. 259. KAYSER, Schm. Deutsch. 144. STAUD. Stett. 
Ent. Zeit, 1856. 273. Sphinrv museeformis ESP. 
Schm, 32. c. 7. f. 5. p. 217. Sphinax plilanthiformis 
HUBN. Sph, t, 33. f. 147. 148. 

Träffas från Juni till Augusti månader på Backtimjan och 
Calluna vulgaris icke sällan i Pommern, vid Wismar o. 3. v. 
Larven lefver i ena cyparissias, men utan tvifvel äfven 
i andra vexter; dock är den ännu ej tillräckligen känd. 

HN. Fom. ANTHROCEROID E, 
(Zygenides AUCT. 

Antenne fusiformes, in medio I. versus apicem eras- 
siores, aut simplices, aut maris pectinate ct femine obsole- 
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tius dentate. Alm anteriores elongatea, squamata, opack; 
posteriores frenata. Oculi mediocres. Ocelli distincti. 
Costa subdorsalls et costa dorsalis pone costam medianam 
posteriorem alärum anticarum, hec e basi radice duplici 
oriens, longe intra marginem currens. Coste abdominales 
alarum posticarum tres. Costa costalis alarum anticarum 
adest. Areola discoidalis alarum omnium clausa, per 
totam longitudinem divisa. Areola' subcostalis alarum 
posticarum aut connectione costarum aut costula transversa 
elausa. Areola radialis alarum anticarum nulla. Palpi 
distineti. Larva subdialis pilis rarioribus obsita, brevis, 
'crassa, capite minuto, rectractili. Pupa folliculata, ad caules 
vel ramulos vegetabilium adnexa. 

Antennerne spolformiga, på midten eller mot spetsen 
tjockare, antingen enlda eller hos hannen kammade och hos 
honan omärkligt tandade... Framvinrgarne långsträckta, fjäl- 
liga, opaca; bakvingarne försedde med hållhako. Ögonen me- 
delmåttiga. Punktögon tydliga. Subdorsalnerv och dor- 
salnery bakom bakre mediannerven på framvingarne, den sod- 
nare kommande från basen med dubbol rot och löpande långt 
innanföre vingkanten. Bakvingarnes dorsalnerver tre. Costal- 
nerv finnes på framvingarne. Alla vingarnes diskfält 
slutet, åt hela sin längd deladt. Subcostalfältet på bakvin- 
garne genom nervernes sammanlänkning eler genom en tver- 
nerv slutet. Radialfält på framvingarne saknas. Palperne 
tydliga. Larven, lefvande i öppen dager, är försedd med 
spridda hår, kort, tjock med litet hufvud, som kan tillbakadra- 
gas i första kroppsegmentet, Pupan hvilande i en kokong, 
som är fästad vid vexternes stjelkar eller” grenar. 

Do till denna familj hörande arter skilja sig utom hvad 

ofvanståendo diagnos gifver vid handen från de båda föregående 
familjerno äfven genom sin långsamma flygt samt temligen tjocka = 

och trubbiga kropp. Deras antal inom Europa är ganska stort 

och man känner äfven från andra verldsdelar några arter. Lik- 
väl tyckas de der ersättas af familjerno Charideoid& och Syn- 

tomides, af hvilka den förra ej eget inom Europa någon och 

den sednare endast en representant. Familjens larver lefva icke 

såsom föregåendes uti vextdelarnes inre, utan såsom de egent- 
liga Svärmarnes i öppen dager, och angripa isynnerhot legumi- 

noserne, men äro icko af serdeles stor vigt uti oeconomien, 

emedan den skada de åstadkomma är obetydlig. Kokongen 
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är merendels spolformig och pergamentartåd och alltid fästad 
vid modervextens grenar eller stjell, 

Det bakre fotparets sporrar iro merendels 4, men stundom 
ej mer än 2. Antennerne äro med hänseende till skaftot mer 
eller mindre tydligt spolformiga, men ofta äro de utåt något 
svälda och närmar sig hos några arter nästan klubbformen, 
ehuru de icke någonsin likna Rhopalocerernes knappform. Of- 
tast äro de också hos båda könen utan alla slags bihang, men 
hos några arter har hannen dem kammade och honan tandade. 
Tungan är af olika längd och palperno merendels smala.  Ner- 
vulationen visar hos olika slägten ganska betydande olikheter. 
Framvingarnes costalnerv är ganska stark, och i honom utlöper 
den från basen kommande subcostalnerven; främre. mediannor- 
ven eger endast sina fyra vanliga grenar hos en stor del arter, 
men hos några derjemte sesamoidgrenen; bakre medianner- 
ven deremot eger alltid alla fyra sina grenar således äfven glo- 
noidalgren, hvilken hos föregående familjer saknas; subdorsal- 
nerven, hvilken har enkel rot och vanligen är nägot finare än 
de öfriga; dorsalnerven deremot har dubbel rot och löper långt 
innanför vingens inre kant. Framvingarne ega endast en obe- 
roende nery, utgående från den fullständiga tvernerven.  Bak- 
vingarne sakna costalnerv, men ega en tydlig subcostalnerv, 
som kommer med dubbel rot från basen; främre mediannerven 
eger radial- och subradialgrenarne, hvilka alltid utgå skilda från 
hvarandra ur diskfältets främre hörn; bakre mediannervens sty- 
loid och ulnargrenar utgå skilda från hvarandra ur diskfältets 
bakre hörn och subulnargrenen ensam från samma fälts bakro 
sida. Från diskfältets tvernerv utgår en oberoende nerv och 
af dorsalnerverne äro alla tre tillstädes. Radialfält saknas på 
framvingarno och båda vingparens diskfält äro genom hela 
längden delade af ett tydligt veck, Framvingarnes diskfält är 
ett stycke utåt från basen mycket smalt och liksom petioleradt, 
till följo af båda mediannervernes närmande till hvarandra, På 
bakvingarno finnes alltid ett tydligt subcostalfält, som är slutet 
antingen genom en tvernerv eller derigenom att subcostalnerven 
vidrör mediannerven temligen långt från vingbasen, 
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Do till vår fauna hörande arter fördelas i slägten, på sätt 

följande schema utvisar: 

1T:o Ramulus carpalis costÅe mediane anterioris al. antica- 
rum biramosus; ramulus sesamoideus nullus. Antenna 

simplices: (Främre mediannervens på framvingarne car- 
palgren tvågrenig; sesamoidgrenen ingen. Antennerne en> 
klä.) a 000 26 2200 + VV Anthrocera. 

I:o Ramulus ocarpalis coste medidna anterioris simplex; 
ranvulus sesamoideus adest. Antenne maris pectinate, 
femine serrate. (Främre mediannervens på framvingarne 
carpalgren enkel; sesamoidgren finnes. Fannens antenner 
kamformiga, honans sågtandade.) 

1) Antenne extrorsum subelavate. TLingua cornea, 
longior. (Antennerne utåt nästan klubbformiga. Tun- 
gan hornertad, längre.) . . » - » « INO: 

2) Antenne obsolete fusiformes, apice acuto. Lingua 
mollis, pectore brevior. (Antennerno något spolfor- 
miga med skarp spets. Tungan mjuk, kortare än 
bröstet.) . . . « . « » » BRhasgades. 

Tr 

I. Batardsvårmare-slågtet. 
(Anthrocera. SCOP.) 

(Sphinx LIN: Zygena”) FABR. AUCT.) 

Antenne utriusque scxus simplices, aut fusiformes aut 

extrorsum sensim crassiores, subelavate.  Palpi graciles, 

eylindrici, frontem longitudine mquantes, pilis rigidis, squar- 

rosts tecti, Lingua erassa, cornea, pectore saltem longior. 

Oculi nudi. Calearia pedum posticorum sapissime 4; 

rarius tantum 2. Ramulus carpalis coste medianae 

anterioris alärum anticarum biramosus; ramulus sesamoi- 

deus ejusdem coste mnullus; ramulus glenoidalis coste me- 

diane posterioris semper adest. Costa subcostalis ala- 

rum posticarum, radice duplice e basi oriens, aut conta- 

gione aut costula tramnsversa cum costa mediana anteriore 

+) Detta namn kan ej här användas, då det redan enligt 

äldro datum tillhör ett fiskslägte, 
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connexa, ut areolam subcostalem clausam formet. Costa 
mediana anterior al. posticarum erga basin mque erassa. 
Abdomen erassum, obtusum, alis posticis exspansis longius, 
squamatum aut pilosum. Ale anteriores elongate, an- 
gustate. Larva subdialis, brevis, erassa, antice et postice 
attenuata, pubescens, incisuris segmentorum profundis, capi- 
teque, minuto et retractili. Pupa cylindrico-conica, obtusa, 
folliculata; folliculum fusiforme, membranaceum. 

Antennerne hos båda könen enkla, antingen spolformiga 
eller utåt småningom tjockare, något klubbformiga. Palperne 
smala, cylindriska, af pannans längd, betäckta med styfva, ut- 
sperrade hår. Tungan tjock, hornartad, åtminstone längre än 
bröstet. Ögonen nakna. Sporrarne på bakfötterne oftast 
4, mera sällan blott 2. Främre mediannervens på fram- 
vingarne carpalgren tvågrenig; samma nervs sesamoidgren sak- 
nas; bakre mediannervens glenoidalgren alltid tillstädes. Sub- 
costalnerven på bakvingarno, hvilken kommer från basen med 
dubbel rot, är förenad med främre mediannerven antingen ge= 
nom dennas vidrörande eller genom en tvernerv så att ett slutet 
subcostalfält bildas. Främre mediannerven ”på bakvingarne mot 
basen lika tjock och stark som annorstädes. Abdomen tjock, 
trubbig, längre än de utspända bakvingarne, fjällig eller uden. 
Framvingarne långsträckta, smala. Larven lefvande i öppen 
dag, kort, tjock, framåt och bakåt afsmalnande, hårig, med djupa 
segmentinskärningar samt litet och retractilt hufvud. Pupan ey- 
lindriskt konisk, trubbig, hvilande i en spolformig, pergament- 
artad kokong. 

Slägtets arter utmärkas genom sin tunga och tröga flygt, och 

förekomma till en del endast på låglandet, till en del deremot 
endast i bergstrakter och äfven på fjällen ända upp nära till snö- 

gränsen. - Vanligen förekommer hvarje art i stort antal indivi- 

der på hvarje flygplats. Arterne äro mycket böjda för att va- 

riera och ofta har man funnit olika kön afskilda arter i copu- 

lation med hvarandra, så att man har fulla skäl antaga, att 

många af de såsom sjelfständiga arter ansedda kunna vara en- 

dast batarder af närstående. Åtskilliga arter, särdeles bland 
dem som finnas i öfriga Europa, hafva ock de generationer, som 

tillhöra de skilda årstiderne, sins emellan ganska olika, så att 

dessa ända till sednaste tiden hafva blifvit betraktade såsom 

sjellständiga arter. Knappt något slägte bland Heterocererno 

är så svårt att reda som detta och ett noggrannt År aa 
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fälligt studium i naturen kräfves härför, om man skall kunna 
vara någorlunda säker på de resultater, hvartill man kommit. 

Hannarne skiljas från honorne genom mera tilltjocknade anten- 

ner oeh smalare abdomen. Larverne äro oviga och tröga. 

I:o Antennerno i spetsen trubbiga, slutande i en 
tjock klubba. Bakre fotparets sporrar 4. Bakwvin- 
garnes subcostalnerv vidrörande främre median- 
nerven utanföre midten af diskfältet.  (Antenne cla- 
vate, apice obtuso. Calcaria pedum posticorum 4. Costa 
subcostalis alarum posticarum extra medium cellule åiscoi- 
dalis cum costa mediana anteriore contagione conmexa. 

1. Hlubbsprötad Batardsvärmare. 
(A. minos W. V.) 

Alis anticis subdiaphanis, cyuneis aut virescentibus 
maculis 3 elongatis dilatatis sanguineis, intermedia securifor- 
mi, omnibus infra confluentibus; posticis rubris margine te- 
nuissimo nigrescente; fimbriis flavidis. L. al. exp. 30—35 
millim. 

Framvingarne halft genomskinliga, mörkblåa 
eller grönglänsande med 3 aflånga, breda, blodröda 
fläckar, bland hvilka den medlersta är bilformig 
och hvilka alla på undre sidan med hvarandra sam- 
manflyta; bakvingarne röda med mycket smal, svart- 
aktig utkant; fransarne gulaktiga. &L. e vingsp. 
10—212 lin. 

Syn. Sphinx minos W. V. 45. n. 1. HUBN. Sph. 
t. 2. f. 8. Text. 77. Zygena minos OCHS. Schm. II 
22. IV: 36. BOISD. Icon, I. 41. t. 562. f. 5. DUP. 
Lepid. Suppl. II p. 40. t. 4. f. 4. H—S. Sph, f. 13 
—16. KAYSER. Schm. pag. 168. tab. 60. f. 1. BO- 
HEM. Acta Holm. 1851. p. 126. Sphinx pythia FABR. 
Mant. II. 102. 2. Zygena scabiose FABR. E. 8, II 
1. 386. 2. ex parte. Sphinx piloselle ESP. Schm. I. 
t. 24. Suppl. 8. f. 2. p. 186. 

Var, a. Framvingarnes fransar mörkblåa. (Fim- 
briis alarum anticarum cyaneis.) i 

Var. b. Framvingarnes fläckar sammanflytande 
och så utbredda att framvingarne nästan äro allde- 
les röda; fötterne gråhvita; skuldror och halskrage 
otydligt rödgulaktiga. (Maculis alarum anticarum con- 
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fruentibus: et dilatatis, superficiem alarum totam fere occul- 
Fogel pedibus griseo-albis; collari humerisque lutescen- 
tibus. 

Syn. Sphinv polygale ESP. Schm. t, 34. f. 3. p. 
222. Zygena erythrus BOISD. Icon II. p. 36. t. 52. 
f. 1.? Zygena minos OCHS. ot BOHEM, 1. c. 

Klubbsprötade Batardsvärmaren, som en längre tid har utaf 
svenska Entomologer blifvit sammanblandad med följande, till- 
hör endast medlersta och södra delarne af Skandinaviska half- 
ön. I Skåne är den icke sällsynt uti östra delarne af provin- 
sen, utan förekommer der nästan på alla sandiga backar och 
fält, serdeles der smärre skog finnes. Vid Trolle Ljungby, 
Silfåkra, Esperöd och Degeberga, samt äfven på Sandhammar 
är den funnen ganska talrik. Äfven i östra delarne af Små- 

land, såsom på Norrlandsängen vid Westervik är den träffad 
(WAHLB.), men huruvida den förekommer uti vestra delarne 
at halfön är ännu obekant, äfvensom huru högt den stiger mot 

norden. Inom Norige är den ännu ej anmärkt, men inom Dan- 

mark är den träffad på kusterne af Seland samt uti hertigdö- 
mena. Varieteterne förekomma tillsamman med den typiska 

formen, dock är var. a mera sällsynt än var. b. Flygtiden 

inträffar i Juli och Augusti månader och bör arten isynnerhet 

sökas der Thymus serpyllum, Jasione montana och Secabiosa 

arvensis vexa, hvilka jemte arterne af Veronica, Briza, Cy- 

nosurus och Trifolium utgöra larvens näringsplantor. 

Beskr, Antennerne svartblåa utåt starkt tilltjocknade, 
klubbformiga, i spetsen trubbiga, MHufvud, ryggsköld och ab- 
domen svarta, Fötterne ofvantill svartblåa, stundom stötande 
i grönt, undertill vanligen gulaktiga. Vingarne breda, trubbiga, 
afrundade; de bakre ätvenledes med temligen trubbig spets. 

Hanno och hona. Framvingarne halft genomskinliga, 
mörkblåa hos hannen, men mer eller mindre grönglänsande hos 
honan, med trenne aflånga, temligen breda blodröda fläckar, af 
hvilka tvenne utlöpa från vingbasen och den tredje skjuter uti- 
från in i diskfältet mellan de båda förstnämnda. Den främre 
af basfläckarne, som intager rummet emellan diskfältet och 
framkanten, är vid basen mycket bred men afsmalnar derefter 
och slutar i en spets ungefär vid midten af diskfältet. Den 
bakre af basfläckarne, som har sin plats på sjelfva subdorsal- 
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nerven, är vid basen likaledes temligen bred och der skild från 
den främre endast genom bakre mediannerven, men derefter 
afsmalnar den något, och der den slutar, hvilket sker ungefär 
midtemot subulnargrenens utgång från mediannerven, har den 
åter utvidgat sig i form af en rundad knapp. Den tredje eller 
egentliga diskfläcken, börjar i en spets i sjelfva diskfältet emel- 
lan båda basfläckarne och skiljes der från den främre af dessa 
nästan endast genom mediannerven, och sedan dö något af- 
smalnat utvidgar den sig omkring diskfältets tvernerv till en 
stor rundad fläck, hvilken i en förlängning utskjuter bakåt 
emellan ulnar- och glenoidalgrenarne, men upphör långt inom 
vingens utkant; hela denna fläck är således till utseendet bil- 
formig. På undro sidan äro dessa fläckar mera sammanflytan- 

de och knappt skilda från hvarandra utan genom vingnerverne, 
och här äro do äfven mot vingens utkant mycket mindre tyd- 
ligt begränsade än på öfre sidan, ehuru deras gräns tillochmed 
der är nog otydlig. Fransarne äro i spetsen gulaktiga. Bak- 
vingarne på båda sidor röda: yttersta kanten mycket smalt 
svartaktig; fransarne än enfärgadt blåa, än i spetsen gulaktiga, 

Var. a, skiljer sig från nu beskrifna form endast derige- 
nom att fransarne äro på båda vingparen mörkblåa utan gul- 
aktiga spetsar. 

Var, b, har halskragen och skuldrorne mer eller mindre 
tydligt rödgulaktiga samt fötterne gråaktigt hvita, men för öfrigt 
är kroppsdelarnes färg såsom hos den typiska formen. Fram- 
vingarne deremot äro nästan alldeles röda derigenom att fläc- 
karne icke blott sammanflyta med hvarandra utan derjemte äf- 
ven intaga mycket större område än eljest. 

Larven är såsom fullvext hvithårig, smutsigt blekgul eller 
gulgrön med svart hufvud, som ofvan mundelarne prydes med 
ett grått tverstreck. Långs ryggens midt synes en otydlig mörk 
ådra och på båda sidor om denna finnes på hvarje segment en 
rund, svart fläck, så att härigenom uppkomma på ryggen 2:ne 
sådana rader, hvardera bestående af 12 svarta fläckar. Nedan- 
före hvardera af dessa fläckar finnes en mindre af gul färg. 
Andhålen svarta. 

Pupan gulaktig; på hufvud, vingslidor och rygg svart- 
brun. Hylsan är starkt hvälfd och till färgen brungul, samt 
fästad på larvens näringsplanta eller på ett grässtrå, Pupvwviden 
varar omkring tre veckor. Ägget är gulaktigt och något min- 
dre än hos följande art. 

Anm. För vidare efterforskning inom vår faunas område 
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må här intagas en kort beskrifning på en varietet af klubbhor- 
nade Batardsvärmaren, som först sednarö har blifvit upptäckt 
och al flera författare anses såsom sjellständig art. 

Herings Batardsvärmare (A. IHeringii ZELL.) 
Framvingarne halft genomskinliga mörkblåa eller grön- 

glänsande; ofvan med tre blodröda sammanflytande, aflånga 
fläckar, af hvilka den medlersta är kilformig, utåt tverhug- 
gen och baktill gående nästan till vingens utkant; undertill 
röda, nästan blott vingspetsen och bakre hörnet blåa; de 
bakre röda med mycket smal, svartaktig utkant; fransarne 
gulaktiga. 

Varieteten eller arten är hittills endast funnen vid Stettin 
1 furuskogar på sandjord, der Thymus serpyllum, larvens nä- 
ringsplanta, vexer. Den skiljer sig från den typiska formen, 
utom derigenom att fäckarne på framvingarne äro mera sam- 
manflytande, lättast genom den medlersta vigfläckens form, Den 
är icke bilformig, såsom hos förra, utan liknar alldeles en bred, 
spetsig, utåt tverhuggen och ännu bredare kil, som blifvit in- 
drilfven emellan båda basfläckarne; dess yttre och bakre hörn 
skjuter också nästan ända ut till vingens utkant, så att grund- 
färgen här är endast mycket smal. Larven, som HERING be- 
skrifvit (Stett. Ent. Zeit. 1846. p. 235), tyckes icke vara skild 
från Klubbhornade Batardsvärmarens. 

II:o Antennerne på midten mer eller mindre till- 
tjocknade, utåt afsmalnande, mer eller mindre spot- 
siga, alltid utan tydlig klubba. (Antenne in medio 
crassiores, extrorsum graciliores, plus minus ucute, semper 
elava distineta carentes. 

a) Bakre fotparets sporrar endast 2. Bakvin- 
garnes subeostalnerv vidrörande främre median- 
nerven vid midten af diskfältet eller der med ho- 
nom förenad genom en ytterst kort tvernery, (Cal- 
caria pedum posticorum tantum 2. Costa subcostalis alarum 
posticarum ad. medium cellul& discoidalis cum costa me- 

diana anteriore aut contagione aut costula transversa bre- 
vissima connewa.) 

2. Smalsprötad Batardsvärmare. 
(A. scabiosx ESP.) 

Alis anticis subdiaphanis, nigro-coerulescemtibus macu- 
lis 3 elongatis, angustioribus, rubris, intermedia clavuta, 
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omnibus infra plus minus confluentibus; posticis rubris mar-= 
gine nigrescente; fimbriis nigro-coeruleis; antennis subfilifor- 
mibus. 

Framvingarne halft genomskinliga, svartblåa, 
med 3 atlånga, smalare, blodröda fläckar, bland 
hvilka den medlorsta är klubbformig och hvilka 
alla på undre sidan mer eller mindre med hvaran- 
dra sammanflyta; bakvingarne röda med svartaktig 
utkant; fransarne svartblåa; antennerne nästan 
trådformiga. 

Syn. Sphinx scabiose ESP. Schm. IL t. 24. f. 3. 
p. 187. HUBN. Sph, t. 18. f. 36. text. 78. 5. Zygaena 
scabios&e FABR. E. S, II. +. 386. 2. (ex part.) OCHS. 
Schm.' "II. "28. IV. 36." TREITSCH. X. 1. 104., 251. 
BOISD. Icon, II. 43. t. 53. f. 1. 2. H—S. Sph. f. 17. 
18. KAYSER. Schm. p. 169. DALM. Sph. Sv. 223. 7. 

Var. b. Framvingarne ofvan grönaktiga. (Alis 
anticis supra virescentibus.) 

Var. c. Den bakre och stundom äfven den med- 
lersta af framvingarnes fläckar delade i tvenne. 
(Macula al. ant. posterior et interdum etiam macula inter- 
media bipartita,) 

Lika allmän som föregående art är i södra Sverige, lika 

sällsynt är denna. Enligt prof. BOHEMAN är den träffad i 

Skåne och enligt DALMAN i Westergöthland och vid Upsala, 
men närmare uppgift å localerne saknas, Inom Norige är den 

ännu ej funnen och lär icke heller der träffas, emedan don tyc- 

kes inom Europa intaga en mera östlig riktning. Ej heller är 

den träffad inom Danmark, ty den Z. scabiosce, som MÖLLER 

beskrifver i Zool. Dan, lär tillhöra föregående art. Dess flyg- 

tid infaller i Juli och bör den då sökas der Trifolium, larvens 

näringsplanta, vexer, isynnerhet på skogsängar och på betes- 
marker med småskog, hvilka ställen den föredrager framför me- 

ra öppna platsar, Varieteterne, ehuru sällsyntare, förekomma 

tillsamman med den typiska formen. 

Beskr. Arten liknar mycket föregående, hvarifrån den, 
utom genom de smala på midten obetydligt tilltjocknade, nästan 
trådformiga antennerne, skiljes hufvudsakligen genom fläckarnes 
på framvingarne form, Dessa äro vanligen smalare än hos förra 
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arten, men hafva samma ställning som hos denna. Den främre 
basfläcken är till formen lik föregående arts, men den bakre är 
något längre och sträcker sig förbi subulnargrenens utgångs- 
ställe från mediannerven, samt är mera bågböjd ; den slutar 
ock uti en utvidgad knapp eller är åtminstono starkt afrundad, 
hvilket är förhållandet, då den; såsom stundom är fallet, inta- 
ger med sin bredd hela rummet emellan subdorsal- och bakre 
mediannerven. Största och mest i ögonen fallande olikheten 
erbjuder likväl den medlersta fläcken, hvilken i sjelfva diskfäl- 
tet liknar föregående arts, men vid diskfältets tvernerv utvidgar 
sig till en rundad knapp, hvilken bakåt icke utsänder någon 
förlängning såsom hos föregående art, och sålunda endast är 
knappformig, men ej bilformig eller kilformig.  Framvingarne 
äro ock mera långsträckta och spetsiga än hos föregående; 
bakvingarnes främre hörn är också spetsigare och den svarta 
utkanten är något bredare, serdeles mot vingspetsen, fastän den 
icke egentligen kan sägas vara synnerligen bred. 

Var, b. skiljer sig från hufvudformen endast derigenom 
att framvingarne hafva en grönaktig anstrykning och Var c. 
utmärker sig "endast derigenom, att den bakre och stundom äf- 
ven den medlerste fläcken är delad, så att dessa fläckars knap- 
par äro skilda från sina stjolkar och synas såsom serskilda 
runda fläckar. 

Larven är citrongul med svart hufvud, som ofvanföre 
mundelarne stöter i grått. Kroppen är betäckt med hvita och 
svarta hår. Första kroppsegmentet, hvari hufvudet kan tillba- 
kadragas, är närmast omkring hufvudet gult, sedan blir det grå- 
aktigt och slutligen åter gulaktigt. Längs ryggen löper en vid 
segmentfogningarne afbruten svart linia och på båda sidor om 
denna finnes vid början af hvarje segment, från det andra till 
det sista, svarta, fyrsidiga fläckar, hvilka framtill äro rakt men 
baktill snedt afhuggna; framom hvar och en af dessa en svart, 
rund, och bakom dem i öfre sidolinien en aflång, ljusgul fläck. 
Emellan ryggfläckarne är larven svartpunkterad eller grå. (DORF- 
MEISTER.) 

Pupan brungul med mera brunaktiga vingslidor och rygg- 
sida, Hylsan är pergamentartad, glänsande guldgul. Aggen 
äro aflångt rundade och guldgula. 

b) Bakre fotparets sporrar 4. (Calearia pedum 
posticorum 4.) 

1) Bakvingarnes subcostalnerv vidrör bakre 
mediannerven vid eller utanföre diskfältets 
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midt. (Costa subeostalis ularum posticarum ad 
l. extra medium cellulaw discoidalis cum costa me- 
diana posteriore eontagione conexa,) 

ct 

3. Fjell-Batardsvärmare, 
(A. exulans. ESP.) 

Alis anticis subdiaphanis supra cyanescentibus, maculis 
ine«qualibus 5 rubris, basali anteriorev elongata, veliquis 
subrotundatis; posticis rubris margine nigrescente-cyaneo te- 
nui; fimbriis lutescentibus. I. al. exp. circit. 30 m. 

Framvingarne halftgenomskinliga, ofvan blå- 
aktiga med 5 olikformiga röda fläckar, af hvilka 
främsta basfläcken är aflång, men de öfriga nästan 
runda; bakvingarne röda med smal, svartblå ut- 
kant; fransarne gulaktiga. L. e wingsp. omkr. 
10 lin. 

Syn. Sphinx exulans” ESP. Schm. II. t. 41. f. 1.2. 
pag. 17. HÖBN. -Sph. t. 2. fi 12. t. 20. fig 101. 
Text. 81. Zygena exulans OCHS. Schm. I. 40 IV. 
36. TREITSCH. X. 1. 251. BOISD. Icon II. 54. t. 54. 
f. 4, 5. DALM. Sph. Sv. 222. 5. 9 ZETT. Ins. Lapp. 
919. 1. Zygena Vanadis DALM. I, c. 223. 6. 3. 

Arten tillhör egentligen fjellen och förekommer der nära . 

upp till snöregionen samt går föga nedom trädgränsen, men i 

den högre norden träffas den såväl på läglandet som på bergen, 

både i sumpigare trakter och på torrare platsar. Inom Skan- 

dinaviska halfön träffas den ganska allmän i alla egentliga fjell- 

trakter; inom Sverge från Dalarno genom hela Lappmarken och 

inom Norige från Dowre- och Nore-fjell i Kryds härad (SIEBKE) 

genom hela Finmarken, Dess flygtid inträffar i sednare hälften 

af Juli och början af Augusti månader, Larven, som lefver på 

flera lägre vexter, såsom klöfver och vickearterne, men isynner- 

het på Vaccinium och Empetrum, tillbringar i de flesta fall 

tvenne år förr än den förvandlas till pupa. 

Beskr. Hannens antenner äro mera klubbformiga än ho- 

nans, eljest äro båda könen hvarandra temligen lika.  Fram- 

vingarne äro halltgenomskinliga, ofvan blåa med fem röda fläc- 

kar, af hvilka två finnas vid basen, två i disken och en vid 

diskfältets slut. Af båda basfläckarne är den främste, som har 
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sin plats emellan framkanten och främre mediannerven, lång- 
sträckt och slutar vid eller utanföre midten af diskfältet mer 
eller mindre spetsigt; den bakerstey hvars plats är emellan dor- 
sal- och bakre mediannerven, är aflångt rundad, nästan äggfor- 
mig. Af båda diskfläckarne är den främste, som ligger i mid- 
ten af diskfältet, rund och minst af alla; den bukerste deremot, 
som ligger emellan diskfältet och dorsalnerven, är temligen stor, 
oftast störst af alla, med afrundade hörn, men likväl icke egent- 
ligen rund. Den femte fläcken, som intager platsen på ömse 
sidor om diskfältets tvernerv, är temligen stor och mer eller 
mindre rundad. Stundom sammanflyta båda diskfläckarne, så 
att de endast äro genom bakre mediannerven skilda från hvar- 
andra, Den femte fläcken är stundom gånska stor och utåt 
försvinnande i grundfärgen (Var b, ZETT). Vingnerverne 
äro hos honan på nysskläckta och oskadade individer hvitak- 
tiga (Z. exulans DALM.), hvaremot de hos hannen äro oftast 
lika med grundfärgen (Z. vanadis DALM.). Kroppen är svart 
och fötterne hos hannen ofta af samma färg, men hos honan 
oftast hvitaktiga; hos henne är också ofta halskragen hvitaktig. 
Fransarne hafva gulaktiga spetsar. Bakvingarne röda med blå- 
aktig utkant, som hos honan är bredare, serdeles mot ving- 
spetsen. : 

Larven, som blifvit afbildad af FREYER, är svart och 
längs hvardera kroppsidan prydd med en rad gula fläckar. 
Pupans kokong är temligen kort, halmgul eller hvitgul och 
af ganska tunn och fin väfnad. 

4. Lilla Batardsvärmaren. 
(A, meliloti ESP.) 

Alis anticis subdiaphanis angustioribus, maris supra 
nNigro-cyancis, femine plus minus virescentibus mavculis 5 
coccincis, baseos mqualibus, posteriore disci plerumque sub- 
quadratua; postieis rubris limbo nigro-cyuneo, praesertim ma- 
ris latiore; fimbris nigro-cyaneis, LL. al. exp. 20—30 m. 

Framvingarne halttgenomskinliga, temligen 
smala, hos hannen ofvan svartblå, hos honan mer 
eller mindre grönaktiga, med fem karmosinröda 
fläckar, al hvilka båda basfläckarno äro lika långa 
och den bakre diskfläcken merendels nästan fyr- 
sidig; bakvingarne röda med svartblå utkant, som 
isynnerhet hos hannen är temligen bred; fransarne 
svartblåa. IL. e, vingsp. 7—10 lin. 

13 
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Syn, Sphinx meliloti ESP. Schm. t. 14. f. 1—8. 
Pp. 10: Sph. lonieer& var. Esp. 1. c. t. 25. f. 3. Sph. 
vicie BORKH. Rhein. Mag. I. 638. 15. HUÖBN. Sph. 
text. 80. .n. 13. Sph. loti HUBN. Sph. & 17. f. 82. 
Zygena meliloti OCHS. Schm., II, 43, IV. 36. TREITSCH. 
X, 1::252: -BOISD. Icon. p. 56. t. 54. f. 6. DALM. 
Sph, Sv. p. 222. 4. KAYSER, Schm. 171, t, 59, H—S$8, 
Sph, f. 63. 

Var. b. Bakre diskfläcken genom en röd linia 
förenad med bakre bas fläcken. (Macula posterior disci 
cum macula posteriore baseos lineola rufa connexa.) 

Lilla Batardsvärmaren träffas på högländtare ängar och be- 
tesmarker, isynnerhet uti skogstrakter på flera ställen i södra 

och medlersta Sverige under Juli mänad, Den förekommer lik- 
väl mera sporadiskt än de flesta öfriga arterne inom slägtet, 

dock är den vanligen ganska talrik på de localer, der den träf- 

fas. I östra och nordöstra Skåne samt i Blekinge träffas den 

der och hvar ej sällan; i Westergöthland har Prot. BOHEMAN 

funnit den och enligt DALMAN skall den äfven förekomma på 

Olleberg. Det nordligaste ställe, der den oss veterligen blifvit 

träffad, är vid Norberg i Westmanland, derifrån Hr FREDRIKS- 

SON meddelat exemplar. Huruvida den förekommer inom Dan- 

mark är oss obekant, men inom Norige är den hittills ieke fun- 

nen. Dess östliga riktning inom öfriga Europa gör det också 
knappt troligt, att den der kan förekomma. Larven träffas i 

Maj och Juni månader isynnerhet på klöfverarter, hvars spär- 

dare blad den företrädesvis förtärer, men den tillgriper äfven 

åtskilliga mjuka gräsarter. VWVarieteten är sällsynt, 

Beskr. Hanne och hona. Antennerne äro smalare än 
hos föregående art, och närmar sig något trådformen, dock ej 
på långt när så mycket som hos Smalsprötade Batardsvärmaren. 
Vingarne äro temligen smala, de främre afrundade i spetsen, 
Kroppen enfärgadt svart.  Framvingarne ofvan hos hannen 
svartblåa, men hos honan mer eller mindre skiftande i grönt, 
med fem blekt karmosinröda fläckar, som hafva samma, ställ- 
ning, som hos föregående art, men båda basfläckarno äro här 
lika långa, till formen nästan ovalt aflånga; den bakre bredare 
än den främre, och utåt aftrubbad. Den främre diskfläcken. är 
liten och oval; den bakre deremot störst af alla och nästan all- 
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tid aflångt fyrsidig. Pläcken vid slutet af diskfältet är temli- 
gen liten och rundad. Undertill äro framvingarne svagt röd- 
aktiga, så att endast vingspetsen och utkanten är svartblå ; 
fläckarne från öfre sidan synas temligen otydliga på den undre. 
Bakvingarne äro på båda sidor karmosinröda med hos honan 
smalare, hos hannen bredare svartblå utkant, hvilken mot ving- 
spetsen tilltager i bredd. Fransarne äro enfärgade svartblåa, 
Varieteten skiljer sig från den typiska formen blott på sätt of- 
van blifvit angifvet. 

Larven är blekt sjögrön med en hvitaktig linia längs ryg- 
gen, samt en annan dylik ofvan andhålen, hvilken vid slutet 
af hvarje segment prydes med en gul fläck. Emellan rygg- 
linien och nämnde sidolinia finnes vid början af hvarje segment 
en svart punkt. Hufvudet och bröstfötterne äro svarta; de öf- 
riga fötterne gröna, Kroppen är bevuxen med tunna, hvita hår. 

Pupan gulaktigt hvit med svart rygg och svarta vingsli- 
dor. Den aflånga kokongen är pergamentartad, och till färgen 
ljusgul, 

Anm. För vidare eftersökande, serdeles på Gottland, in- 
tages här diagnos på följande art: 

Halsbands-Batardsvärmare, (A. achillee ESP.) 
Framvingarne halftgenomskinliga, ofvan hos hannen 

svartblåa eller grönaktiga, hos honan oftast gulaktigt gröna, 
med [Jem mönjeröda fläckar, af hvilka de båda basfläckarne 
äro långsträckta och olika långa, de öfriga rundade, men 
den sista njurformig; bakvingarne röda med mycket smal, 
svartblå utkant; fransarne gulaktiga. 

Syn, Sphinx achillece ESP. Schm, I, t. 25. f. 1. 
p. 189. OCHS, Schm. II. 30, IV, 36. TREITSCH. X. 
1. 104. BOISD. Icon, t. 53: f. 6. 7, p. 49. KAYSER. 
Sehm:s170;-t1059: 

Arten tillhör egentligen mera östra och sydöstra trakter 
än våra, men den kan möjligen vara att finna uti de af vårags 
provinser der kalkformationen är den rådande. Nordligast är 
den funnen vid Danzig. Arten föredrager torra slätter och 
bergstrakter, serdeles sådane, sora hvila på kalkbotten.  Flyg- 
tiden infaller i Juni och Juli månader, och kännes arten 
lätt från alla andra genom formen på framvingarnes, vid disk- 
fältets slut belägna röda fläck, hvilken är njurformig och lik- 
som bildad af 2:ne sammanflutna fläckar. Honans halskrage är 
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nästan alltid hvit och kanterne på skuldertäckarne ega samma 
färg. Larven lefver på Hedysarum, Trifolium och Astraga- 
lus, isynnerhet på Trifolium alpestre och är gröngul med 
svarta hår, bröstfötter och andhål, samt svart hufvud. Längs 
ryggen gå tvenne rader svarta fläckar, och nedanföre hvardera 
af dessa står en gul punkt. Pupan är gul med brunt hufvud 
och bruna vingslidor. Kokongen är äggformig, af fast consi- 
stens, glatt och hvitaktig. 

5. Gulfransad Batardsvärmare 
(A. hippocrepidis HUBN.) : 

Alis anticis opucis, supra nigro=cyaneis maculis 6 cin- 
naberinis, infra confluentibus, baseos oblongis equalibus, 
reliquis rotundatis; posticis cinnaberinis lUimbo sat gracili 
nigro-cyaneo; fimbriis flavicantibus: 

Framvingarne ogenomskinliga, ofvan svartblåa 
med 6 zinoberröda, undertill sammanflytande fläc- 
kar, af hvilka båda basfläckarne äro långsträckta 
och lika långa, men de öfriga rundade; bakvin- 
garne zinoberröda med temligen smal; svart blå ut- 
kant; fransarne gulaktiga: 

Syn. Sphinz hippocrepidis HUBN; Bphixte FT. f. 
85. t. 22. f. 105. text: 79. 12. Sph, loti HUBN. t, 5. 
f. 32. Sphinx Astragali BORKH. Rhein. Mag, II. 2, 
Gb ALE AR Zygena hippotrepidis OCHS. Schm, 
IEGÖRALV SS Str TO TNELUSOR: SK dt TOT 253. 
EAYSER” Schm, 174. t. 59. WALLENGR. Öfvers. af 
Kongl. Wet. Akad. Förhandl; 1852, p. 214, 

Denna är den sällsyhtaste art inom slägtet hos oss. Så 
vidt hittills kändt är, har den ännu endast blifvit funnen i här- 
heten af Lund utaf Hr Prof. ZETTERSTEDT. Den uppehåller 
sig företrädesvis på torra, för solvärmen utsatta ställen och 
dess fygtid infaller i Juli månad, Larven lefver på Hippocre- 
pis och Astragulus, 

-sS Beskr. -lIanne och Hona. Kroppen enfärgadt svart. 
Fötterne svarta, på afnötta individer något brunaktiga, Fram- 
vingarne ogenomskinliga, ofvan syartblåa, matt glänsande, med 
sex zinoberröda fläckar, af hvilka de fem hafva samma ställning 
som hos Lilla Batardsvärmaren, men den sjette intager rummet 
emellan ulnar- och glenoidal-grenarne, något på sned utanföre den 
femte, Alla dessa fläckar äro temligen små och rundade, utom 
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båda basfläckarne, hvilka äro övalt aflånga, och utåt aftrubbade, 
men liksom hos nämnde art lika långa, På undre sidan sam- 
manflyta dessa fläckar, så att hela vingdisken är röd, och en- 
dast spetsen och utkanten svartblåa. Bakvingarne på båda si- 
dor zsinoberröda med temligen smal, jemnbred, svart utkant, 
Sjelfva utkanten af dessa vingar är på midten temligen starkt 
inskuren.  Antennerne likna till formen föregående arts, Fran- 
sarne äro stålblåa, men i yttersta spetsarne gulaktiga, — Arten 
liknar närmast följande, men har kortare mer afrundade fram- 
vingar och spetsigare bakvingar, hvars utkant är mera utsku= 
ren och har den svartblåa färgen Jemnbred; derjemte är fran- 
sarnes och fötternes färg annorlunda, 

Larven hårig, grön med svart hufvud, söm. har hvita 
teckningar; andhålen och bröstfötterne svarta, men abdominal-= fötterne gula. — Längs hvardera kroppsidan går ett gult band; som sträcker sig från hufvudet till analsegmentet, ofvanför hvil= ket finnes en rad tresidiga svarta fläckar, af hvilka hvardera är delad i tvenne genom segmentlederne; Längs ryggen går en 
svartaktig linia; : 

Pupan är svartbrun med hvitgrön, svartfläckig abdomen. Kokongen spolformig och gul. Aggen grönaktiga; 
2) Bakvingarnes subcostalnerv förenad genom 

en mer eller mindre lång tvernerv med främre mes diannerven vid ertler utanföre diskfältets midt. (Costa subeostalis alarum posticarum ad vel extra medium cellule diseoidalis costula transversa plus minus longa cum costa mediana anteriore connexa.) 

6. Stenbräcke-Batardsvärmare. 
(A. filipendule LIN). 

Alis anticis opacis, supra nigro-cyaneo virescentibus, m aculis 6 coccineis, infra per paria confluentihus, baseos oblongis, <equalibus, reliquis rotundatis; postieis rubris, limbo gracili nigro-cyaneo, ergå apicem latiore; fimbriis nigro-coe- ruleis, IL. al exp. 30—40 millim. 

Framvingarne ogenomskinliga, ofvan svartblå- aktigt gröna med 6 k armosinröda, undertill parvis sammanflytande fläckar, af hyilka basfläckarne äro långsträckta och lika långa, men de öfriga runda- de; bakvingarne röda med smal svartblå utkant, som emot spetsem"blir bredare; fransarne svartblåa. 
L. e. vingsp. 10—13 lin, 
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Syn. Sphinx filipendule LIN. S. N. I; 2. 805. 34. 
F: 5290-1097. ” HUBN. "Sphi tf. b. fi.3l: texfn80. 
Zygena filipendule.  FÅBR. E. S. II. 1. 386. 1. 
OCHS. Schm- II. 54. IV. 36. TREITSCH. X. 1. 106. 
252. KAYSER. Schm. 175. t. 55. DALM. Sphi Sv. 
or led ÅR 

Var. a. Framvinhgarne ofvan starkt gult grön- 
glänsande, (Alis anticis supra flavoo=virescentibus:) 

Varb. Framvingarnes fläckar antingen parvis 
eller sinsemellan &ammanflytande. (Alarum an- 
ticarum maculis aut per paria aut omnibus confluentibus.) 

Syn. Sphinx cytisi. HÖBN,. Sph. t. 4. f. 26. text 
81. 17. Z.. filipendulwe var. -b, DALM, 1: e, 

Högst allmänt förekommer denna art på alla skogs- och 

bergängar, blomsterrika åkerrenar och fält, samt i trädgårdar 
genom hela Danmark och södra samt medlersta Sverige, äfven- 

som på öarne i Östersjön. I Norige är den anmärkt vid Chri- 

stiania, i Ringerige, Drammen, Smölen och på Dovre (SIEBKE), 

men huru högt den egentligen stiger mot norden torde vara 

oafgjordt.  Ämnu uti Upland är den allmän såväl vid Stock= 

holm (BOH-.), som vid Upsala (BELFRAGE), men uti egentli- 

ga Lappmarkerne är den ännu ej funnen. = Flygtiden infaller 

mot slutet af Juni och Juli månader i södra provinserne, men 

uti Juli och Augusti i; de nordligare och Norige. Larven hem- 

tar sin näring af många lägre vexter, såsom Saxifraga, Leon- 

todon, Trifolium, Plantago, Briza, Hieracium pilosella, Ve- 

roniea m. fl. och dess puptillstånd varar omkring 14 dagar. 

Den förekommer i Maj och Juni månader, sedan han från förra 

året öfvervintrat i halfvuxet tillstånd. I fritt tillstånd copulerar 

arten sig med flera samslägtingar, såsom både med: klubbsprö- 

tade och Bredbrämade Batardsvärmarne. 

- Beskr. Hanne och hona. Kroppen enfärgadt svart. 
Fötterne undertill gulaktiga, Framvingarne ogenomskinliga, of- 
van svartblåuktigt gröna med sex karmosinröda fläckar, hvilka 
hafya samma ställning, som hos föregående art. = Alla dessa 
fläckar äro merendels större än hos föregående arter, afrundade, 
utom basalfläckarne, hvilka äro aflånga, avtåt rundadt trubbiga, 
men lika långa. På undre sidan sammanflyta dessa fläckar 
blott parvis, men omgifvas alla af ett rödaktigt skimmer, som 
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intager hela vingdisken, så att blott spetsen och utkanten äro 
blåaktiga. ”Bakvingarne på båda sidor röda med en smal svart- 
blå utkant, hvilken färg icke, såsom hos föregående art, är 
jemnbred, utan mot vingspetsen utvidgar sig något inåt grund- 
färgen och är bredare hos hannen än hos honan. Sjelfva ut- 
kanten al dessa vingar är på midten något utskuren, men ej 
så tydligt hos föregående art.  Antennerne likna till formen 
föregående arts, men hafva mera brunaktig spets. — Fransarne 
äro stålblåa, på bakvingarne sällan i yttersta spetsen brunalkti- 
ga. Framvingarne mera långsträckta och spelsiga, och balk- 
vingarne i spetsen mera trubbiga och afrundade än hos före- 
gående art. 

Var. a skiljer sig från föregående endast derigenom att 
vingarnes färg är mera starkt gulgrön och glänsande, Var. b 
åter har än endast basfläckarne, än det medlersta paret, än 
åter blott det yttersta, mera sällan alla paren sinsemellan sam- 
manflytande. De individer, som hafva båda basfläckarne sam- 
manflytande, ansågos af LINNÉ såsom artens honor. (REST 
c.) Otaliga ölvergångar finnas emellan dessa båda varieteter, 
äfvensom emellan dem och den typiska formen. 

Larven är fiuhårig och varierar betydligt, men. vänligen 
är den gul med svart hufvud och svarta bröstfötter samt gula 
abdominalfötter. Längs ryggen tvenne rader större- och längs 
hvardera sidan en rad mindre svarta fläckar.  Stundom har den 
9 svarta eller mörka fläckar på hvarje kroppsring samt dessu- 
tom närmast öfver fötterne en rad svarta punkter. 

Pupan är gul med svartbruna vingslidor, svart hufvud 
och vingspets. Kokongen är pergamentartad, långsträckt, rynkig 
eller på längden veckad, samt till färgen svafvelgul eller halm- 
gul. Ägget är litet, rundt och ljusgultilarat kläckes efter om- 
kring 13 dagars förlopp. . 

7. Bredbrämad Batardsvärmare. 
(A. Ioniceree v. SCIHEV.) 

Alis anticis opacis, supra nigro-eyaneis, maculis 5 l- 
te rubris infra non confluentibus, baseos oblongis, equali- 
bus, reliquis rotundatis; posticis rubris, limbo lato nigro= 
cyaneo; fimbriis nigro-eyaneis, L, al exp. 30—40 millim, 

Framvingarne ogenomskinliga, ofvan stålblån, 
med 5 lifliga röda, undertill icke sammanflytande 
fläckar, af hvilka baslläckarne äro långsträckta 
och lika långa, de öfriga rundade; bakvingarne rös 
da med bred stålblå utkant; fransarne stålblåa, 
L. e. vingsp, 10—13 lin, 

. 
. 
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Syn. Sphinz lomicere. ESP. Schm. II t. 25. f. 1, 
P:+ 188, -HIUBN, Sp, tar2t lea lar tad an 16 0-- re 
gena lonicere -OCHS. Schm. II. 49, IV. 36. 
TREITSCH; X. 1. 252, DALM. Sph.. SS, 221, 2. 
KAYSER Schm. p, 172. tab. 60, 

Var. a. Framvingarne gulgrönaktiga, (Alis an- 
ficis flavo virescentibus.) 

På alla mera fuktiga ängar är denna art ganska allmän i 
hela Danmark och södra Sverige och Norige,. Huru högt den 
stiger mot norden är ännu ej med säkerhet utrönt. Inom No- 
rige är den funnen icke blott vid Christiania, utan äfven på 
Dowre och Sunddalen (SIEBKE) och inom Sverige ieke blott i 
Skåne och Blekinge, utan äfven på Gotland (DAHLBOM), i 

Småland och Östergötbland (BOHEM.), samt uti Westergöth- 

land (GADAMER). Deremot har hvarken Prof. BOHEMAN 

eller. BELFRAGE anmärkt den vid Stockholm eller Upsala. 

Saknas han verkligen der, så kan man häraf lätt förklara, hvar- 

före LINNÉ uti Fauna Suecica icke omnämner denna, eljest i 

södra Sverige allmänna art. - Imom egentliga Lappmarkerne är 

han ej träffad. Larven, som lefver på åtskilliga mjukare gräs- 

arter och på flera klöfverarter (Trif. vepens och Trif. mon- 

tanum etc.) samt på Lotus corniculatus, ölvervintrar såsom 

halfvuxen och öfvergår mot slutet af Juni följande året till pu- 

pa, hvilken kläckes i Juli, då fjärilens flygtid inträffar, Denne 

varar in uti Augusti månad. 

Beskr. Hann? och hona. Kroppen enfärgadt svart 
med svartblåa fötter, som stundom ega grönaktig glans. Fram- 
vingarne mot utkanten bredare, än hos liknande arter, ogenom- 
skinliga, ofvan stålblåa med svag grönaktig glans och fem lif- 
ligt röda fläckar, som hafva samma ställning, som hos Lilla 
Batardsvärmaren, men äro större och rundade, utom den bakre 
af diskfläckparet, som stundom är nästan hjertformig, och båda 
basfläckarne, som äro aflånga, nästan ovala, och utåt rundadt 
trubbige, samt lika långa. Alla dessa fläckar äro alltid åtskil- 
da, endast basfläckarne sammanhänga stundom med hvarandra. 
Undertill äro ock alla tre diskfläckarne åtskilda och vingarne 

hafva samma stålblåa grundfärg som på öfre sidan samt sakna. 
således nästan allt rödaktigt skimmer i disken. — Bakvingarne 
äro på båda sidor röda med bred stålblå bård, som mot ving- 
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spetsen utbreder sig mera i grundfärgen. Utkanten är föga ut- 
skuren och bakvingarne äro temligen långsträckta med skarp 
spets. Antennerne äro smalare än hos föregående art. 

Var. a liknar alldeles den typiska formen, utom deri att 
framvingarnes grundfärg är öfverdragen med stark gulgrön glans. 

Larven är finhårig; hårigheten hvyitaktig och bildar tof- 
sar; hufvudet är svart; äfvenså bröstfötterne; men den öfriga 
drägten är olika för de olika könen, Hannens larv är hvitgul 
eller äpplegul med ett svart streck längs ryggen, i hvilket seg- 
mentfogningarne äro något ljusare gula; på hvardera kroppssi- 
dan en rad al tjocka, svarta fläckar. hvaraf tvenne stå på hvar- 
je segment och äro åtskilda genom en hårtofs; härnedanföre 
finnes en matt, gul linia, prydd med mörkgula punkter, och 
sedan strax ofvan fötterne en rad af små, svarta fläckar. 
Abdominalfötterne äro lika kroppens grundförg, Honans larv 
är blekgrön med hvitaktig rygglinia, en rad svarta punkter på 
hvardera sidan samt derpå en hvit linia med ockragula punk- 
ter. Andhålen svarta och abdominalfötterne gröna. 

Pupan är temligen robust. - Hannens pupa är svartbrun, 
men honans halmgul med svarta vingslidor.  Kokongen, fästad 
vid grästrå, är långsträckt, nästan båtformig, pergamentar- 
tad och till färgen halmgul. Aggen äro aflångt ovala och till 
färgen citrongula. De kläckas efter 14 dagar. 

8. Härr-Batardsvärmaren. 
(A. trifolii ESP.) 

Alis anticis opacis, supra mnigro-cyaneis, maculis 5 coc- 
cineis, baseos oblongis egualibus, duabus mediis coaduna- 
tis, posteriore subquudrangulari, posticis coceineis limbo la- 
tiore cyaneo; fimbriis cyaneis, — L. al. exp. 30—35 millim. 

Framvingarne ogenomskinliga, ofvan ståälblåa, 
med 5 karmosinröda fläckar, af hvilka båda bas- 
fläckarne äro långsträckta och lika långa, men 
midtelparet sammanflytiande och den bakre af des- 
sa fyrsidig; bakvingarne karmosinröda med gan- 
ska bred stålblå utkant; fransarne ståblåa. L. e, 
vingsp. 10—12 lin. 

Syn. Sphinx trifolii ESP. Schm. IL t. 34. f. 4. 5. 
p. 223. BORKH. Schm. IL p. 26. n. 18. pag. 123. 
164. n. 17. Zygena trifolii OCHS: IL 27. IV. 36. 
164. TREITSCH. X; 1. 105. BOISD, Icon. tab. 54, 
f. 8. p. 59. KAYSER. Schm, p. 171, t. 60. DALM. 
Sph. Sv. pag. 222. 3. 

14 
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Arten förekommer uti kärr och sumpiga ängar på flera 

ställen i Danmark, och är isynnerhet allmän uti hertigdömena, 

men inom Sverige är den mycket sällsynt och hittills "endast 

känd från trakten af Upsala, der den, enligt DALMANS upp- 

gift, fordom blifvit funnen al FALLANDER. Huruvida den 

annorstädes förekommer inom landet är ovisst. Vi hafva ännu 

icke lyckats finna den inom södra provinserne, men dess spo- 

radiska förekommande äfven inom andra. delar af dess utbred- 

ningsområde uti Europa torde vara orsaken dertill, att han hit- 

tills nndgått oss. På delocaler der den förekommer, brukar den 

träffas i mängd. Inom Lappmakerne och Norige är. den ej 

eller anmärkt. Den bör isynnerhet sökas der Carex och Secir- 

pus vexa i mängd, emedan larven isynnerhet på dessa vexter fö- 

rekommer och undergår sin förvandling, till och med då dessa 

vexa uti vatten (BOIE), men den tillgriper äfven Trifolium och 

Lotus. Flygtiden infaller i Juni och Juli månader. 
Beskr. Hanne och hona. Kroppen enlärgadt svart. 

Antennernes form såsom hos föregående, men hos hannen nå- 
got tjockare. — Arten liknar för öfrigt mycket nämnde art, 
men framvingarne äro kortare och vid spetsen mera afrunda- 
de, samt stålblå endast hos honan, ehuru sällan med grönak- 
tig glans. — Basfläckarne halva samma form, som hos denna, 
men äro nästan alltid sammanflutna. De båda diskfläckarne 
äro alltid förenade till en enda sammanhängande fläck, hvaraf 

den del, som motsvarar bakre fläcken hos förra arten, städse är fyr- 
sidig och icke rundad eller hjertformig. Den femte fläcken, 
som har sin plats omkring diskfältets tvernerv, är likaledes of- 
tast oregelbundet fyrsidig. Midtelparet är också stundom sam- 
manflutet med basfläckarne. Dessa fläckars färg är mera kar- 
mosinröd än hos förra arten. = Bakvingarne hafva spetsigare 
framhörn än hos förra arten och mycket bredare svartblå 
bård i utkanten. Fransarne äro stålblåa. 

Larven, som är finhårig såsom hos samslägtingarne, är 
grön eller mer eller mindre ljusgrönaktigt gul, med tvenne ra- 
der svarta punkter längs ryggen och en sådan rad längs hvar- 
dera sidan. Hvarje segment är på buksidan tecknadt med en 
liten svart punkt. 

Pupan är svart och kokongen "långsträckt, skrynklig, 
till färgen halmgul, men dess nedre del är hvitaktig. ÅAggen 
aflångt ovala och ljusgula. 

— ÄN 
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IL Ormrotåtareslägteb. (nno tescH) 
(Sphinz LIN. Proeris FABR. Atychia OCHS.) 

Antenne maris pectinate, femine serrate, pectine et 
dentibus erga apicem evanescentibus, apice obtuso, rotunda- 
to, subelavato supra depresso. Palpi breves, erga basin 
latiores apice acuto, fronte longitudine breviores, quumati. 
Lingua crassa, cornea, pectus longitudine Jere Xquans. 
Oculi nudi. "Calcaria pedum posticorum 2. Ramu- 
lus carpalis coste mediane anterioris alarum anticarum 
simplex; ramulus sesamoideus ejusdem coste adest; ramu- 
lus glenoidalis coste mediane posterioris semper adest. 
Costa subcostalis alarum posticarum, radice duplici e 
basi oriens, contagione cum costa mediana anteriore con- 
nexa, ut areolam subcostalem cluusam formet. Costa me- 
diana anterior al. posticarum erga hasin fere gracilior, Ab- 
domen graeilior, alis expansis nonnihil longius, squama- 
tum Ale anteriores sat late, sukrotundate. Larva 
adultior subdialis, crassa, capite minuto, tenuissime villosa, 
subdepressa, Pupa cylindrico-conia, folliculata, folliculum 
sericeum. | 
Antennerne hos hannen kamformiga, hos honan sågtan- 

dade; kammen och tänderne mot spetsen försvinnande; spetsen 
trubbig, rundad, något klubbformig, ofvantill nedtryckt. Pal- 
perne korta, med skarp spets, mot basen bredare, kortare än 
pannan, fjällige Tungan tjock, hornartad, nästan lika lång 
med bröstet. Ögonen nakna, Sporrarne på bakfötterne 2. 
Främre mediannervens på framvingarne carpalgren enkel; 
samma nervs sesamoid-gren är tillstädes: bakre mediannervens 
glenoidalgren finnes alltid. Subcostalnerven på bakvingar- 
ne, hvilken kommer från basen med dubbelrot, är förenad med 
främre mediannerven genom dennas vidrörande, så att den bil- 
dar ett slutet subcostal!fält. Främre mediannerven på bakvin- 
garne mot basen nästan finare än annorstädes. Abdomen 
temligen smal, något längre än de utspända bakvingarne,  fjäl- 
lig. Framvingarne temligen breda, något rundade. Larven, 
såsom äldre, lefvande i öppen dager, tjock med litet hufvud, 
ganska tunhårig, nedtryckt. Pupan cylindrisk konisk, hvilande 
i en silkehylsa. 

Likt arterne af föregående slägte eger äfven dettas en tung 
och ovig flygt och larverne äro lika tröga i sina rörelser. In- 

om Europa finnas Hera arter eller varieteter, af hvilka några gå 
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ganska högt upp på fjellen. Till följe af den stora likhet, som 

råder djuren emellan, är det serdeles svårt att afgöra hvad som 

är art, varietet eller race inom detta slägte, och stor olikhet i 

åsigter råder derföre häri författarne emellan. 

I. Allmänna Ormrotsätaren. 
(I. statices LIN.) 

Alis anticis supra virescenlibus, plus minus aureo vel 
eoeruleo-nitentibus, infra fuscis; posticis utrinque fuscis in- 
fra ad maginem anteriorem et posteriorem virescente niten- 

tibus.L. al. exp. 20—25 millim. 

Framvingarne ofvan grönaktiga, mer eller min- 
dre guld eller blåglänsande, undertill svartbruna; 7 
bakvingarne på båda sidor svartbruna, undertill 
vid framkant och inkant grönaktigt glänsande, L. 
e, vingsp. 7—9 lin: 

Syn. Sphing statices LIN. S. N. I. 2. 808. 47. F, 
S: ip. 290. 1098. HUBN. Sph7 tab 1. f. 1. p. 76. 
ESP, Schra. II. t. 18. ft. 2. p. 158. Zygena statices 
FABR. EB, 8. IIL 1. 406. 68. Atychia statices OCHS. 
Schm. II. 11: IV. 35. & 163. TREITSCH: X.; 1.99, 
Procris statices. KAYSER Sehm. p. 167. Aglaope 
statices DALM. Sph. Sv. 224. 1. ZETT. Ins. Lapp. 
920. 1. Ino statices LED. Wien. Monatschr. 1861. 
p. 394. STAUD. Stett, Ent. Zeit. 1862. p. 353. 

Var. a. Mindre, med smalare vingar: framvin- 
garne ofvan gröna med guldglans; bakvingarne 
svarta. (Minor, alis angustioribus, anticis supra viridibus, 
aureo-nitentibus; posticis nigricantibus), : 

Syn. Sphinxz geryon HUBN, Sph. t. 28.f. 130.181. 
ö Ino geryon LED. Z. Bot. Ver. 1852. pag, 103. STAUD. 

Stett. Ent. Zeit. 1862. p. 354 (435.). Ino statices 
var. geryon LED. Wien. Monatsehr. 1861. p. 394. 
(Specimina suecana a speciminibus, ex Austria orta ct 
a Dom, LEDERER benevole communieata, separare 
non possumus.) 

Allmänna Ormrotzsätaren finnes allmänt i hela Danmark 

och södra Sverige på alla ängar och betesmarker under Juni 

och Juli månader, äfvensom inom Norige söder om Dovre, så- 

som vid Christiania, Ringerige, Edsberg, Solöer; Hedemarken, 
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Lillehammer, Guldbrandsdalen och i Öier (SIEBKE). Inom 

Sverige finnes den allmänt icke blott på öarne i Östersjön och 
ide södra provinserne såväl på vestra som på östra kusten, utan 

äfven i Westmanland (PREDRICHS) och Upland (BELFRAGE); 

men huru högt den vidare går mot norden torde ännu få an- 

ses vara ovisst, då Prof. ZETTERSTEDT icke fann den inom 

Lappmarkerne, men erhöll från DEUTSCH ett exemplar med 

uppgift att det blifvit fångadt vid Torneå. Varieteten, som af 

flere författare anses för constant art, har blifvit funnen i Ble- 

kinge på en backe i skogstrakten nära Carlshamn, der den var 

ganska sällsynt. Den förtjenar att eftersökas både i södra No- 

rige och Sveriges mera berguppfyllda landskap, emedan den in- 

om S. Europa tillhör egentligen Alptrakterne och dessas lägre 

regioner. Artens larv lefver på Aira canescens, Rumex, Glo- 

bularia, Centaurea och Statice och skall enl. SCHMIDT (Stett. 

Ent. Zeit. XIL p, 74) uppehålla sig emellan bladhinnorne på 
Centaurea scabiosa, men åtminstone såsom äldre lefver han i 

öppen dager, ehuru han om dagen döljer sig bland gräset och 

mossan. Den förekommer i Maj och i början af Juni, 

Beskr. Hanne och hona. Antennerne stålblåa mer 
eller mindre guldglänsande med svartbruna kamtänder hos han- 
nen. Palperne gröna, sista leden brun. Hela kroppen jemte 
fötterne grön, mer eller mindre guld eller blåglänsande. Fram- 
vingarne ofvan gröna med starkare eller svagare guldfärgad eller 
blå glans, undertill svartbruna, längs framkanten med sådan 
glans, som på öfre sidan, <Bakvingarne temligen genom- 
skinliga, på båda sidor svartbruna med grön glans på un- 
dre sidan längs framkanten och inkanten, hvilken glans äfven 
stundom på sistnämde ställe visar sig på öfre sidan, Fransar- 
ne brunaktiga, vid roten mer eller mindre grönglänsande. Ho- 
nan är i allmänhet mindre än hannen, och detta stundom gan- 
ska betydligt. 

Var, a liknar till alla delar föregående, men är mindre 
och har smalare både fram vch bakvingar; de förra hafva städ- 
se mer eller mindre guldglans, och de bakre äro mer eller min- 
dre genomskinliga, således mörkare och svartaktigare än hos förra, 

Larven är grönaktig, hufvudet och bröstfötterne svarta; 
abdominalfötterne hyitaktiga: längs ryggen gå tvenne rader svart- 
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aktiga, "kantiga teckningar; på hvardera kroppsidan en likaledes 
långsgående rad aflånga, röda punkter, som begränsa en enkel, 
vågig och svart linia. Larven till varieteten är enligt LEDERER 
aldeles lik den typiska formen. i 

Pupan är i början gul, men blir sedan ljusbrun, med för- 
längda vingslidor. Kokongen är en tunn, hvit och genomskin- 
lig spånad. Ägget är ovalt, blekt halmgult, 

HI Törnätareslägtet. arnagades n. gen) 
(Sphinx. ESP. Zygaena FABR. Procris FABR. 

Atychia OCHS, Ino AUCT.) 

Antenne fusiformes, maris usque in apicem pectina- 
te, femine serrate, apice tenui, acuto. Palpi brevissimi, 
gracillimi, obiusi.  Lingua molis, brevis, pectore multo 
brevior.  Oculi nudi. Calcaria pedum posticorum 2. 
RBamulus carpalis coste mediane anterioris alarum an- 
ticarum simplex; rumulus sesamoideus ejusdem coste adest; 
rumulus glenoidalis coste medianw postioris semper adest. 
Costa subcostalis alarum posticarum, radice duplici e 
basi oriens, contagione cum costa mediana anteriore connexa, 
ut areolam subcostalem clausam formet. — Costa mediana 
anterior al. posticarum erga basin distincete subtilior. Ab- 
domen gracilior, squamatum, maris saltem plerumque ad 
latera pilosuluws, alis exspansis nonnihil longius. Ala 
anteriores subrotundate. Larva subdialis crassa, ca- 
pite mirnuto, pilis fasciculatis obsita, subdepressa, dorso 
squamulato. Pupaecylindrico-conica, folliculata; folliculum 
membranaceum 

Antennerne spolformiga, hannens ända till spetsen kam- 
formiga, honans sågtandade ; spetsen tunn och skarp, Palper- 
ne ganska korta och smala, trubbiga, - Tungan mjuk, kort, 
mycket kortare än bröstet. Ögonen nakna. Sporrarne på 
bakfötterne 2. Främre mediannervens på framvingarne 
carpalgren enkel; samma neryvs sesamoidgren är-tillstädes; bak- 
re mediannervens glenoidalgren finnes alltid. Subeostalner- 
ven på bakvingarne, hviken kommer från basen med dubbel 
rot, är förenad med främre mediannerven genom dennas vidrö- 
rande, så att den bildar ett slutet subcostalfält. Främre medi- 

anneryven på bakvingarne mot basen tydligt finare än annorstä- 
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des. Abdomen temligen smal, fjällig, åtminstone hos hannen oftast i sidorne kortluden, något längre än de utspända bakvin- garne, Framvingarne afrundade. Larven, som lefver i öp- pen dager, är tjock med ditet hufvud, och beströdd med hår- tofsar, nedtryckt med fjällig rygg.  Pupan är cylindriskt-ko- nisk, hvilande i en pergamentartad kokong. 
Detta slägte, som hittills blifvit förenadt med föregående, 

skiljes dock vid första ögonkastet genom antennernes olika form. 
Metamorphosen erbjuder ock tillräcklig olikhet för dess skiljan- 
de derifrån. Inom öfriga Europa finnas flera arter, men till vår 
faunas område hörer ej mer än en. 

I. Allmänna Törnätaren. (Rb, pruni W. V.) 
Alis anticis nigro-fuscis, plus minus wvirescenti-mican- tibus; posticis nigricantibus. 

Framvingarne ofvan svartbruna med mer eller 
mindre stark grönaktig glans; bakvingarne svar t- 
aktiga. 

Syn. Sphinx pruni W. V. p. 308. ESP. Schm. 
I. t.,35. f, 2. 3. op. 225. —HUBN: Sph. td. fed 
text. p. 73. Zygaena pruni FABR. BE. 8. II. 1. 406. 
69. Autychia pruni OCHS. Schm, II. 15, IV. 35 & 
163. "TREITSCH. X. 1. 100, KAYSER. Schm. 166: 
t. 61. STAUD. Stett. Ent. Zeit. 1862. 346. 2. 

Denna art har ännu icke blifvit funnen på Skandinaviska 
halfön, men inom Danmark är den i hertigdömena och södra 
delarne af Jutland der och hvar ganska allmän på ljunghedar- 
ne under slutet af Juni och Juli månader. Isynnerhet i Hol- 
stein är den icke sällsynt öfver allt der OCalluna vulgaris 
vexer. — Larven träffas såväl på denna planta som på Törne 
(Prunus spinosa) och Ek uti Maj och Juni, sedan den öfver- 
vintrat från föregående året. 

Beskr. Antennerne glänsande svartgröna; hannens kam- 
tänder svarta, Hufvud och thorax svartgröna, glänsande. Ab- 
domen svart. — Framvingarne ofvan svartbruna, mer eller min- 
dre starkt grönglänsande, men hos honan, som är något min- 
dre, ofta blågröna. Undertill äro de svartbruna. Bakvingarne 
äro på båda sidor svartaktiga, Fransarne svartbruna, 
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Larven tätt SvANhAne rödaktig eller gul med svart huf- 

vud, svarta bröstfötter och andhål. — Längs ryggen går en rad 

svarta, rutformiga fläckar. 

Pupan är gul, svagt stötande i grönt med svartaktig rygg 

och svartaktiga vingslidor. ,Kokongen, som mot båda ändar är 

afsmalnande och oftast blott vid den ena af dem fästad vid 

vextstjelken, är pergamentartad, tunn och hvitaktig. 

—t20802-— 

Tryckfel. 

Pag. 8. rad. 6 uppifr. står: mera; läs: mindre. 
— 11 — — söta — släta, 
— 10 — 14 — =-— aper falcatus — apex non falcatus. 
— 63 — 10 nedifr. — Trochiia — Trochilina. 

Mindre tryckfel och bokstafsförvexlingar torde den gunst- 
benägne läsaren öfverse och ursäkta, 

— BJ — 
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sect. 7. NEMATOCERA. 
De till Heterocerernes andra section hörande fjärilar hafva 

vingarne odelade liksom Closterocererne och skilja sig härigo- 

nom från de familjer af Chetocererne, som hafva dem klufne i 

flikar. Derjemte äro bakbenens tibier kortare eller åtminstone 

icke längre än dubbla längden af bakbenens lår, hvarigenom Ne- 

matocererne utmärkas från det slägte af samma Chetocer-famil= 

jer, som har vingarne odelade, hvilket slägte likväl icke tillhör 

vår fauna. De ega ock nästan alla fullständig nervulation samt 

breda, med korta äfven vid analhörnet knappt märkbart längre 

fransar försedde bakvingar, hvarigenom de skilja sig från en 
stor del af Chetocererne, der nervulationen antingen är ofull- 

ständig eller åtminstone analhörnets fransar betydligt längre än 

de öfriga och stundom lika långa med eller längre än vingens 

bredd, Några Nematocerer ega på bakvingarne mer än åtta 

nerver och likna häri en familj bland Chetocererne, hvarifrån 

de likväl genast skiljas genom frånvaron af oceller: — Alla öfri- 

ga Nematocerer ega deremot åtminstone icke mer än 8 nerver 

på nämnde vingar, På framvingarne finnas hos några tå tven- 

ne fria dorsalnerver, under det att bakvingarne hafva alla tre 

abdominalnerverne fullt utbildade, men dessa arter skiljas från 

de Chetocerer, som häri likna dem, genom de i analhörnet föga 

märkbart längre fransarne, samt derigenom att palperne äro små, 

ofta dolda och antennerne alltid kortare än framvingarne. Van= 

ligen ega deremot framvingarne icke mer än en af dorsalnervers« 

i 
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ne och dessa Nematocerer skiljas från de häri liknande Cheto- 

cererne, derigenom att bakvingarne på sin höjd hafva endast 2 

abdominalnerver eller alldeles sakna sådane, då Chetocererne all- 

tid ega alla tre fullt utvecklade. Endast en familj bland Ne- 

matocererne liknar Chetocererne deri att framvingarne ega en 

dorsalnerv: och bakvingarne alla tre abdominalnerverne, men hos 

denna familj är framvingarnes dorsalnerv utåt gaffelformigt de- 

lad, till följe deraf att subdorsalnerven mot vingbasen samman- 

vuxit på längre eller kortare stycke med dorsalnerven. De fle- 

sta Nematocerers honor hafva liksom hannarne fullt utbi'dade 

vingar, men några få arter likna en del Chetocerer dori, att ho- 

nornes vingar äro antingen alldeles inga eller endast rudimen- 

tära.  Sådane honor utmärkas från de vinglösa Chetocer-honor- 

ne, derigenom att de sakna oceller, hvilka deremot egas af de 

flesta så beskaffade Chetocerer. Några få at desse senare ega 

likväl inga oceller och från dem skiljas då de vinglösa Nema- 

tocer-honorne genom deras korta palper, hvilka aldrig äro läng- 

re än hufvudet, men väl stundom helt och hållet felslående. 

Olikheterne emellan Nematocerer och Closterocerer äro angifna 

i detta arbetes första del å pag. 4 och 5, 

Antennerne äro alltid borstformiga, antingen utan alla bi- 

hang eller på olika sätt kammade, tandade, sågade eller håriga. 

Ofta äro könen häruti hvarandra olika, så att hannens anten- 

ner äro sammansatta, men honans enkla. Palperne, som aldrig 

äro flere än tvenne, saknas sällan helt och hållet, men äro lik- 

väl hos olika familjer mer eller mindre utvecklade. Tungan är 

hos några arter nästan alldeles ingen, men hos andra deremot 

mycket lång. Hos somliga är den mjuk, hos andra deremot 

hård och hornartad. Oeeller saknas hos några men finnas hos 

andra, Hållhake på bakvingarne finues hos de flesta familjer, 

och saknas endast hos tvenne. Endast en familj saknar spor- 

rar på fötterne. 
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Nervulatlonen är temligen varierande, men vigtigast för in- 

delningen är loppet af framvingarnes oberoende nerv och bak- 

vingarnes subeostalnerv. Någon gäng erbjuda ock radial- och 

subradialgrenarne samt sesamoidgrenens mnär- eller frånvaro go- 

da karakterer, såsom nedanföre skall visas, Likväl är det myc- 

ket svårt att uppgifva konstanta kännetecken för åtskilliga fa- 

miljer, isynnerhet om man såsom sig bör tager hänsyn till de 

utom- europeiska arterne. Ofta måste här larvens form och meta- 

morphossättet gifva utslaget. Uti nedanstående schema hafva 

vi sökt uppgifva de minst varierande karakterer för de familjer, 

hvari sectionen sönderfaller och hafva sedan i den allmänna öf- 

versigten vid hvarje familj omständligare redogjort för skiljak- 

tigheterne : 

1:o. Ale complete, (Vingarne fullständiga.) 
I:o, Pedes omnes ecalcaribus carentes. (Alla fötterne 

sakna sporrar.) I. HEPIALOIDA. 
Il:o, — Pedes saltem posteriores ealcaribus prediti. (At- 

minstone bakfötterne försedde med sporrar.) 
1:0 Coste abdominales al. posticarum 3. (Bakvingarnes 

abdominalnerver 3.) 
A) Coste dorsales al. anticarum 2. (Framvingarnes 

dorsalnerver 2. 

1) Costa subeostalis al. post. usque ad basin li- 
bera, tantum costula transversa cum costa me- 

diana interdum connexa. Lingua nulla. (Bak- 
vingarnes"subcostalnerv ända till basen fri, stundom 

blott genom en tvernerv förenad med mediannerven. 

Tungan ingen.) 
II... COSSIDA. 

2) Costa subeostalis al. post. est ramulus coste me- 
dian&. Lingua distineta, brevis. (Bakvingarnes 
subceostalnery är en gren af mediannerven. 'Tun- 
gan tydlig, kort.) 

IL. .COCHLIOPODAE. 

B) Costa dorsalis al. anticarum 1, sed extrorsum fur- 

cata. (Framvingarnes dorsalnerv blott en, som mutat 
är gafflad.) IV. PSYCHIDAZ. 
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2:0) Coste abdominales al. posticarum 1—2, rarissime 
defieientes,  (Bakvingarnes abdominalnerver 1—92, högst 
sällan felslående.) 

A) RBetinaculum nullum. (Hållbake ingen.) 
1) Areola rådialis al antiearum nulla. (Framvin- 

garne sakna radialfält,) a, 
V. ACHALINOPTERYGIDAE 

2) Areola radialis al. anticarum adest, (Framvin- 
garne ega radialfält VI. PLATYPTERYGIDA. 

B) Retinaculum adest (Hålhake finnes.) 
1) Costi independens al. ant. in medio inter an- 

gulum anteriorem et angulum posteriorem areo- 

l& discoidalis oriens.  (Framvingarnes oberoende 
nerv upprinner midt emellan diskfältets främre och 
bakre hörn.) 

a) Costa subcostalis al. post. wusque ad basin li- 
bera nec cum costa mediana nisi costula trans- 
versa interdum connexa (Bakvingarnes subco- 
stalnerv ända till basen fri och endast stundonr 
genom en tvernerv förenad med mediannerven.) 
(1) Costa indepenrdens al. vest. weliquis equalis. 

(Bakvingarnes oberoende nerv lika stark som du 
öfriga.) 

(a) Costa independens al. post. in medio inter 
angulum anteriorem et angulum posterio- 
rem &areol«w discoidalis: oriens. (Bakvin- 
garnes oberoende nerv upprinner i midten; 
emellan diskfältets främre och bakre häörn,) 
T) Pedes hirsuti, (Fötterne ludna.) 
+); Ramulus subeostalis al. ant. adest. 

(Framvingarnes subcostalgren finnes.) 
VIL. NOTODONTIDAE. 

=+) Ramulus subecostalis al ant. deest. 
(Framvingarnes subcostalgren saknas.) 

XI. BREPHIDA 
TI) Pedes squamati. (Fötterna fjälliga.) 

Xl. GEOMETRIDA. 
(b) Costa independens al. post. ad angulunr 

posteriorem areolÉ& discoidalis propius o- 
riens — (Bakvingarnes oberoende nerv upprin- 
ner närmare diskfältets bakre hörn, 

+) Ocelli desunt. (Oceller saknas) 
XII. GEOMETRIDAE. 
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++) Ocelli adsunt. (Oceller finnas.) 
VII. CYMATOPHORIDAE. 

(2) Costa independens al. post, veliquis multo 
subtilior, interdum defieiens. (Bakvingarnes o- 
beroende nerv mycket finare än do öfriga, stun- 
dom helt och hållet felslående.) 

(a) Pedes antici hirsuti et ramulus radialis 
cum ramulo subradiali coste mediane al. 
post, semper in trunco brevi extra areolam 
discoidalem eonjunctus. (Framfötterna ludna 
och bakvingarnes radialgren alltid utanföre 
disk fältet förenad med subradialgrenen uti en 
kort stam ) VIL NOTODONTIDA., 

(b) Pedes antici nudi, sed cum hirsuti, ramu- 
lus radialis coste mediane al. post. sem- 
per a ramulo subradiali extra eellulam est 
separatus. (Framfötterne nakna, men då de 
äro ludna, är alltid bakvingarnes radialgren 
utanföre diskfältet skild från subradialgrenen.) 

XII. GEOMETRIDA. 

b) Costa subcostalis al. post. e eosta mediana an- 

2) 

3) 

4) 

Ne 

teriore oriens, ut fere sit ejus ramulus. (Bak- 
vingarnes subcostalnerv upprinner ur främre median- 
nerven, så att den snarare är en dess gren.) 

XII -GEOMETRIDAE: 

Costa independens al. ant. ad angulum anterio- 
rem areol& discoidalis propius oriens. (Framvin- 
garnes oberoende nerv upprinner närmare diskfältets 
främre hörn.) XII. GEOMETRIDAE. 

Costa independens al. ant. deest. (Framvingarnes 
oberoende nerv saknas.) IX. ARCTIOIDAE. 

Costa independens al. ant. ad angulum posterio- 
rem areol& discoidalis propius oriens. (Framvin- 
garnes oberoende nerv upprinner närmare diskfältets 
bakre hörn ) 
Costa subcostalis al. post. usque ad basin libera 
et ad ramulum radialem, e medio marginis 
anterioris cellul& discoidalis fere orientem, ap- 
propinquata. (Bakvingarnes subcostalnery ända till 
basen fri, men närmar sig radialgrenen, som upp- 
rinner nära midten af diskfältets främre hörn). 

VE PLATYPTERYGIDAE. 
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I:o, 

A) 

B) 

II:o, 

b) Costa subcostalis al. post. aut ramulus coste 
mediane, aut areolam subeostalem distinetam, 
contagione coste mediane I. costula transversa 
clausam, prope basin formans. Larva cylindri- 
ca, antrorsum attenuata, verrucis hirsutis eapite- 
que minuto predita. (Bakvingarnes subcostalnerv 
är antingen en gren af mediannerven eller bildar 
den vid basen ett tydligt subcostalfält, som är slu- 

tet genom: nervens vidrörande af mediannerven eller 

genom en liten tvernerv. Larven cylindrisk, fram- 
till smärtare, med litet hufvud och försedd med hår- 

bevuxna vårtor. IX. ARCTIOIDAE. 

(Gen. Stilbia et Emmelia in fam. sequente.) 
c) Costa subeostalis al. post. fere libera, sed ad in- 

timam basin cwm costa mediana plerumque con- 
nexa, areolam subcostalem vero nullam distinc- 

tam formans, et ramulus radialis ex angulo an- 
teriore areol& discoidalis oriens, Larva cylin- 
drica, equalis, nuda l. pilis rarioribus obsita ea- 
piteque crasso. (Bakvingarnes subecostalnerv nä- 
stan Iri, men innerst vid basen merendels förenad 

med mediannerven och bildar der intet tydligt sub- 
costalfält; radialgrenen utgående från = diskfältets 
främre hörn. Larven cylindrisk, jemntjock, naken 
eller försedd med spridda hår; hufvudet tjockt). 

X. NOCTUIDZE. 

Ale deficientes aut rudimentales. (Vingarne felslående 
eller rudimentära). 

Imago vitam extra folliculum agens. (Fiärilen lefver 
fri utanföre kokongen). N 
Corpus imaginis lanuginosum. (Fjärilens kropp 
tätullig). IX. ARCTIOIDA. 

Corpus imaginis aut parce pilosum aut adpresse 
squamatum. (Fjärilens kropp antingen tunt hårig 
eller tilltryckt fjällig). XI. GEOMETRIDAE. 

Imagv vitam in folliculo agens. (Fjärilen lefver inuti 
kokongen). IV. PSYCHIDAE. 
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I. Fam. HEPIALOID E. STEP. HH, S. 
Antenna brevissimwe, tarsis anterioribus breviores, aut 

simplices aut incis«, dentate Il. subpectinateée. Oculi nudi. 
Palpi brevissimi, penduli, hirsutissimi. Lingua brevisst- 
ma, Ocelli nulli. Ale elongate, lanceolate vel oblonge. 
Retinaculum nullum. Pedes calcaribus carentes. Costa 
costalis alarum omnium adest, sed tenuis. CostÅÉe abdo- 
minales alarum posticarum 2, sed costeÅ dorsales al. an- 
ticarum rarius 2, plerumque tantum 1; Areola discoi- 
dalis alarum omnium costa furcata tripartia. Costa in- 
dependens al. anticarum ad angulum anterivorem areol 
discoidalis flere propius oriecns, et ramulus subradialis bira- 
mosus in apice ale excurrens. Costa subcostalis ala- 
rum omnium rTanvulum reclum prope basin ale erga co- 
stam costalem mittens. Inter costam subdorsalem al. antica- 
rum et areolam discoidalem costa transversa plus minus 
distineta versus basin ale adest, ut areola subdorsalis 

clausa ibi formetur. Areola discoidalis costa tripartita ; 
areola invectitia itaque adest. Larva elongata, graeilis nu- 

da, pilis tantum rarioribus obsita, capite collarigue nitido, 
ad radices im caulibus plantarum vitam degit. Pupa 
elongata, tegulis alarum brevioribus, incisurisque uabdomi- 
nis aculcatis, in follieulo magno, elongato, terra et frustu- 
lis radicum l. ligni intertexto, quiescens, 

Antennerne mycket korta, kortare än framtarserne, an- 
tingen enkla, eller inskurna, tandade eller något kammade, Ö- 

gonen nakna, Palperne ganska korta, hängande, håriga, Tun- 
gan ganska kort. Oceller inga. Vingarne långsträckta, 
lancettformiga eller aflånga. Hållkake ingen. Fötterne sakna 
spurrar. Costalnery finnes på alla vingarne, men är ganska 
fin, Abdominalneryerne på bakvingarne 2, men fram- 
vingarnes dorsalnerver sällan 2, oftast blott en. Diskfältet 
på alla vingarne tredeladt genom en gaffelformig nerv. Den 
oberoende nerven på Iramvingarne upprinnande närmare 
diskfältets främre hörn, och subradialgrenen är tvågrenig och 

utlöper i vingspetsen, Subcostalmervyen sänder på alla 
vingarne nära vingbasen en rät gren mot costalnerven  Emel- 
lan framvingarnes subdorsalrery och diskfält finnes nära ving- 
basen en mer eller mindre tydlig tvernerv, så att der bildas ett 
slutet subdorsalfält,  Diskfältet igenom en nerv tredeladt, och 
ett inskjutningsrält finnes således. Larven långsträckt, smal, 
naken, endast försedd med spridda hår, samt oger glänsande 
hufvud och nacksköld, och lefver inuti vexternes stammar eller 
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vid deras rötter, Pupan långsträckt med korta vingslidor och 
fina taggar på abdominalregionens leder, samt hwvilar i en stor, 
aflång, af jord och spånor sammanspunnen kokong. 

Alla till denna familj hörande arter lefva såsom larver vid 

eller inuti vexternas rötter eler andra delar och förorsaka här- 

igenom delvis på ställen, der de äromera allmänna än hos oss, temli- 

gen stor skada. Pupan eger på abdomen taggar, medelst hvilka 

hon vid kläckningen skjuter sig till hälften ur kokongen, Från 

alla andra Nematocerer skilja do sig såsom fullbildade insekter 

lätt genom de långsträckta och smala, nästan likformiga vingar- 

ne. Dessa hållas under hvilan takformigt hopslagna öfver ab- 

domen. Antennerne äro mycket korta, trådformiga samt hos o- 

lika arter försedde med olikartade bihang. Tungan är ock myc- 

ket kort, nästan ingen och palperne mycket små samt nedhän- 

gande. Fötrerne sakna sporrar och bakvingarne all antydning 

till hållhake. Fötternes form är normal. Endast en art gör 

härifrån undantag, 

Hvad nervernes lopp beträffar, äro framvingar och bak- 

vingar häri nästan hvarandra lika. Båda parens diskfält äro 

delado på längden genom en finare, men likväl tydlig nerv, som 

kommer från vingbasen och mat diskfältets tvernerv, ehuru på 

större eller mindre afstånd derifrån, delar sig i tvenne grenar, 

hvarigenom ett kilformigt inskjutningsfält appkommer. Framvin- 

garne sakna helt och hållet slutet radialfält, men båda vingpa- 

ren ega vid basen en tvernery emellan subcostal- och costalner- 

ven, hvarigenom ett slutet subcostalfält bildas. Framvingarne 

hafva dessutom vid basen en dylik tvernerv emellan subdorsal= 

nerven och mediannerven, så att ect slutet subdorsalfält der fin- 

nes, fastän denna tvernerv hos några arter är temligen otydlig. 

Båda vingparens oberoende nerv utgår från diskfältets tvernerv, 

närmare dettas främre än bakre hörn. Alla vingarne ega en 

temligen fin costalnerv och en subcostalnersv, som utgår Irån 
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vingbasen. - Båda vingparens främre mediannerver ega ock föl- 

jande grenar: radjal- och subradialgrenen, som utgå från disk- 
fältets främre sida, men hvaraf den sednare utlöper i ving- 
spetsen och der är tvågrenig; carpalgrenen, som utgår likaledes 
från diskfältets främre sida och metacarpalgrenen, som utgår 
från samma fälts främre, hörn, samt sasamoidgrenen, hvilken utgår 

från en vinkel, som bildas af diskfältets tvernery, Bakre medi- 
annerven eger-de vanliga trenne grenarne, men af dessa utgå 

subulnargrenen från diskfältets bakre hörn, samt styloidgrenen 

från diskfältets tvernery på nästan lika afstånd från ulnargrenen, 

som denne från subulnargrenen. Bakvingarne ega två abdomi- 

nalnerver, men framvingarne oftast endast en dorsalnerv; mera 

sällan finnas två dorsalnerver, 

Hittills hafva alla till familjen hörande arter varit räknade 
till ett slägte, mer de kunna hvad vår fauna beträffar fördelas 

på följande sätt: 

Lo, Costa transversa, areolam subdorsalem al. anticarum 
elaudens, crassa, costis reliquis fere equalis. Pedes 
normales, (Tvernerven, som sinter framvingarnes sub- 
dorsaltält, stark, nästan lik de öfriga nerverne. Fötter- 
ne normala), 

A) Costa dorsalis alarum anticarum unica. Antenne 
filiformes, infra interdum tantum obsolete serrate. 
(Dorsalnerven på framvingarne en enda. Antennerne 
trådlika, undertill stundom blott omärkligt sågade). 

HEPIOLUS. 

B) CostÅ dorsales alurum anticarum 2.  Antehrme ut- 
riusque sexus cylindrice, lamellis uniseriatis. (Dor- 
salnerverne .på framvingarne tvenne. Antennerne hos 
båda könen cylindriska med en rad lameller.) 

ALPHUS. 

Il:o. Costa transversa, åreolam subdorsalem al. antica- 
rum claudens, obsoleta, tenuis, haud distinguenda. 
Tibie postiores maris inflate (Tvernerven, som slu- 

2 
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ter framvingarnes subdorsalfölt otydlig, fin, knappt märk- 
bar. Hannens bakre tibier uppblåsta.) 

PHYMATOPUS. 

I.  Rotätare-slågtet. 
(Hepliolus. FABR.) 

Antenn e utriusque sexus filiformes, equales, interdum 
obsoletissime subserrate. Pedes et tarsi omnes normales. 
Costa dorsalis alarum anticarum unica. Costa tran s- 
versa. areolam subdorsalem al. anticarum claudens, cras- 
sa, costis reliquis fere equalis. 

Antennerne hos båda könen trådlika, likformiga, stun- 
dom högst omärkligt småsågade. Alla fötterne och tarser- 
ne normala. Dorsalnerven på framvingarne en enda. 
Tvernerven, som sluter framvingarnes subdorsalfält, stark, 
nästan lik de öfriga nerverne. 

Arter af detta slägte tillhöra såväl låglandet som bergstrak- 

terne, såväl södren som den högre norden. Deras flygt är lång- 

sam och fladdrande och de äro i rörelse först efter solens ned- 

gång samt sedan nästan under hela natten. Såsom de festa 

andra nattfjärilar fångas de lättast vid lyktsken, hvarefter de 

flyga. Slägtet har representanter nästan i alla verldsdelar och 

eger flera arter i öfriga Europa, men till vår fauna höra endast 

följande: 

I:o Antennerne trådformiga. 

I. Humie-Botätaren. (H. humuli Lin.) 

Alis mar is supra niveis, infra fuscis; "feminea anticis 

flavo-ochraceis, fulvostriatis, posticis helvolis. 

Hannens vingar ofvan snöhvita, undertill svartbruna; de 

främre hos honan ockragula med rödgula tverstrimmor; de bak- 

re brungula. 

Syn. Noctua humuli Lin, S. N, I. 2. 833. 84. F. 
S. 305. 1147. Hepiolus humuli Fabr, E. S. IL. 2. 
SrLan G0. dat Leps. 1EV. Dise söveslärplen Iyvösa DOS 
Gen. et Ind. Meth, p. 76. 609. Bohem. Bomb. Sv. 
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p. 189. 1. Bombyz 'humuli Häbn. Bomb. t. 48, f. 
203, 204. Hepiolus humuli Ochs. Schm III. 104. 1. 
Kayser Schm, 178.t. 74 Heinem, Schm. Deutsch. 
I. p. 174. 

Humle-Rotätaren bebor hela norra delen af Europa ända 

till Alperne och synes mot östren gå ända till Ural, På Skan- 

dinaviska halfön förekommer han der och hvar i Sveriges sö- 

dra provinser, såsom i Skåne, vid Lund (Zett.), vid Esphult 

och Trolle-Ljungby; i Blekinge vid Sölvesborg och Carlshamn; 

i Småland (Bohem.); på Öland (Zett.); i Westergöthland 

vid Kafvelås (G ada mer) och vid Sköfde (Edgren);i Up- 

land vid Stockholm (Bo hem.) och Upsala samt i Dalarne vid 

Säther (A nderss.). Detta senare är det nordligaste ställe, 

der den hittills blifvit inom Sverige anmärkt. Inom Norrige är 

den funnen vid Christiania och i Solöer samt på Dowre vid 

Jerkin och Kongswold (S iebke), der den träffats till 3000 

fots höjd öfvershafvet, Inom Danmark träffas den såväl på ö- 

arne sony på fasta landet, Den finnes isyunerhet på fuktiga, 

humusrika ängar, i trädgårdar och skogslundar, såväl på slätt- 

landet som i bergstrakterne och flyger nära utmed jordytan. 

På fjellen öfverstiger den likväl icke trädregionen. Flygtiden 

infaller i sednare hälften af Juni samt i Juli månader. Lar- 

ver lefver isynnerhet af de äldre rötterne af humle (Humulus 

lupulus), Rumex obtusifolius och andra Rumezx-arter, samt 

åtskilliga andra vexter. Här bildar han i jorden åt sig ett 

rör, som inuti är fodradt med silkespånad, från hvilket han 

fräter på vexternes rötter, Äfven skall den enligt Stephens 

äta sig In uti mvrötter, serdeles de hvita fodermorötterne, hvil- 

ka i sednare tider också börjat i södra Sverige mera allmänt 

odlas. Dock är den skada han påså sätt förorsakar af mindre 

betydenhet, då han hos oss icke är allmän, Någon gång blir 

han likväl förderflig för humleplanteringar, då han under för 
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utvecklingen mycket gynsamma förhållanden uppträder talrikare 

än eljest, Bäst är då att låta svinen inkomma i humleplante- 

ringen. Dessa uppsöka ock uppäta honom, fÅggen,”som honan 

släpper i gräset under flygten, utkläckas fjorton dagar efter ägg- 

läggningen. "Larven uppehåller sig i jorden från hösten i Au- 

gusti månad och till påföljande vår, då han öfvergår till pupa 

i April månad, KOREA 

"Beskr. Antonherhe rostgula, Hufvud, ryggsköld och bröst 
gulaktigt Judna. Fötterne gulaktiga med glest ludna lår och 
tibier. Abdomen gulaktigt grå. 

Hannens vingar ofvan snöhvita, silverglänsande, under- 
till svartbruna, mot kanterna mer eller mindre gulaktiga. 

Hona. Framvingarne ofvan ockragula med tvenne mer 
eller mindre skarpt utpreglade rödgula eller ”lackröda strimmor, 
af hvilka den ena, som merendels består af fläckar, börjar nära 

vingbasen och följer inre kanten af vingen samt böjer sig sedan 
utefter ttkånten. "Den ändra börjar i disken och sträcker sig 
ända till vingspetsen; der den |samnianfaller .med: den förra; 
Bakvingarne äro brungula.  Undertill äro alla. vingarne färgade 
såsom på öfre sidan, men framvingarne antingen sakna de lack- 
röda teckningårne "helt och hållet, eller synas dessa blött obe" 
tydligt. 

Larven är glatt, brunaktigt gul eller svartaktigt grå med 
tvenne svarta, punktformiga vårtor på hvarje kroppsring, hvil- 
ka livardera bära korta, svarta, stylva hår. Dessa vårtor äro 
tydligast på främre delen af kroppen, » Hufvudet och nacksköl- 
den äro mörkt brungula, hårda och blanka, - Kroppens undre 
sida är ljusare än den öfre och fötterne äro svartaktiga, FPull- 
vuxen är den nära 2 tum lång. 

Pupan är långsträckt med korta vingslidor och har på ab- 
dominalregionens, ringar fina; hakar, Den hvilar i jorden uti en 
långsträckt, rymlig och vid kokong, som är sammanspunnen af 
jordpartiklar och spånor af vextrötter, samt utkryper till hälften 
ur: kokopgen vidskläckningstiden. 

ÅA ggemn äro tillsen hörjan hvita, men blifva sedan svarta. De 
äro jemförelsevis ganska små och se ut nästan som krutkorn- 

Anm, På Shetlands-öarne har hannen af denna art fram- 
vingarne oftast gråhvita, orangebruna eller tillochmed brunaktigt 
svarta, samt merendels försedda "med samma teckningar som el- 
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jest vanligen finnas endast hos honan, hvaremot denna ofta har 
framvingarne hvitaktiga, ' 

2. Ormbunke-Botätaren. (I. veleda Hibn.) 
Alis supra fuscescentibus Il. rufescenti-griseis, anticis 

vitta. longitudinali sinuosa angulata, erga apicem ale .bi- 
fida, alteraque marginis ewterioris transversa angulata, pal- 
lidionihus, vel albidis, maculis discoidalibus fuscis puncto- 
que albo; posticis fuscis vel griseis. i 

Vingarne ofvan brunaktiga eller rödaktigt gråa, de främre 
med” ett långsgående vågigt och i vinkel brutet band, som möt 
vingspetsen blir tvåklufvet, samt ett'annat tvergående och smalt 
i utkanten; båda bleka ellet bvitaktiga; bruna fläckar och en 
hvit 'punkt i disken; de bakre bruna eller gråa, 

Syn, Bombyx velleda Hibn, Bomb, t. 50. f. 212 
t, 54, f. 233 234, Hepiolus velleda. Ochs. Schm. 
II. 105. 2. Treitsch. X. 1. 160. Kays. Schm. 
179. Hepiolus wvelleda Boisd, Ind, Meth. 76. 610. 
Icon. II. p. 188. t. 69, f. 5 et.6. Zetr. Ins. Lapp. 
921. 1. Bohem, Bomb, Sv. 189. 2. Heino m. Schm. 
Ip 175; 

Denna art är vida sällsyntare än föregående och tillhör 
mindre slättlandet än bergstrakterne, der den finnes genom hela 
sabalpinska regionen och måhända ända till trädgränsen. Lik- 
väl träffas den äfven, ehuru mycket sällan "på låglandet. Inom 
Skandinavien är den anmärkt hittills i mellersta Sverige endast 
vid Godegård i Östergöthland (Z ett.), och vid Sköfde i We- 
stergöthland (Edgren), men i norra Sverige vid Qvickjock 

(Wahlb. Bohem,) och vid Wilhelmina (Zett.) uti Lapp- 

markerne. Inom Norige är den ännu ej träffad, men" förekoms 

mer utan tvitvel äfvea der; likaledes är den ännu ej anmärkt 

inom Danmark, . Den har snabbare flygt än någon af slägtets 

öfriga arter och förekommer under Juli månad. Såsom larv lef- 

ver den invid eller i rötterne at Pteris aquilina, samt.spinner 

äfven i jorden sin pupkokong: 

Beskr  Antennerne rostgula. Hufvud och ryggsköld ljus- 
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bruna eller rödaktiga, hos honan gråaktiga. Bröstet: gulaktigt: 
Fötterne med glesludna lår och tibier. Abdomen brungrå, un- 
dertill blekare, 

Hanne, Framvingarne ofvan brunaktiga eller rödaktigt 
gråa, med ett vågigt och vinkladt band, som börjar vid basen 
och följer inkanten, hvarefter det kröker sig och slutar i fram- 
kanten nära vingspetsen, der det delar sig i tvenne grenar, 
Detta band är rödaktigt eller gulaktigt samt i kanterne brun- 
begränsadt och har längs midten ofta en rad hvita, kedjeformigt 
sammanflytande, af en brun linea begränsade fläckar. Nära ut-= 
kanten är ett annat, smalare och tvergående, glänsande hvitt, 
taggigt band, som ofta endast antydes af punkter eller små fläc- 
kar. I disken finnas merendels olikformiga, mer eller mindre 
sammanflytande bruna fläckar och vid diskfältets slut en hvit 
punkt. Ofta finnas derjemte i disken andra brunkantade, hvita 
eller hvitaktiga fläckar. Bakvingarne äro svarlgråa, mot spetsen 
rödgulaktiga.  Undertill äro alla vingarne svartgråa, eller brun= 
aktiga och teckningarne på framvingarnes öfre sida äro otyd- 
ligt antydda på den undre. 

Honan är större än hannen och merendels blekare än den- 
ne. Teckningarne på framvingarno äro ock vanligen skarpare 
utpreglade. 

Larven är glänsande hvit med gula fläckar på de främre 
kroppsringarne och svarta andhål.  Hufvudet är hjertformigt, 
rödt och prydt med svarta linier samt försedt med spridda hvi- 
ta hår. Hvita och svarta, glest spridda hår finnas ock på alla 
kroppsringarne. Fullvuxen är den orekring 2 tum lång. 

Pupan är rödbrun med svarta andhbål och svarta linier på 
kroppsringarne. Kokongen är at samma beskaffenhet som före- 
gående arts. | 

3. Nordiska BRotätaremn, (H. arcticus. Bohem.) 

Alis anticis supra rufo-brunneis fascia postica macu- 
lisque 4 ante fasciam inequalibus, argenteis tenuiter fusco- 
marginatis; posticis fusco-grisvis. 

Framvingarne ofvan rödbruna med ett snedgående silfver- 
hvitt tverband nära utkanten och framom detta 4 silfverhvita, 
olikformiga fläckar, alla kantade med svartbrunt; ”bakvingarne 
brungråa. 

Syn. Hepialus arcticus. Boliem. Bomb, Sv. p. 190. 3. 

Var. a, Macula maxima discoidali cum fascia postici 
coherente. (Den största diskfläcken baktill sammanhängande 

med tverbandet.) 
Denna, hittills endast i högsta norden af vår halfö funna 
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art, upptäcktes 1847 af-Prof, P. J. Wahlberg, som fann 

den dels vid Pello, dels vid Matarengi på ön Kylänsaari i Norr- 

botten de sista dagarne (d. 25—30) i Augusti månad. Den flög 

omkring Tanacetum vulgare om aftnarne och visade derunder 

samma egenhet som de flesta sina samslägtingar, 
Beskr, Till vingformen närmast lik föregående, med 

hvilken den ock har mesta affinitet. Antennerne blekt rödbru- 
nå. Hufvud, ryggsköld och bröst blekt rödbrunaktigt gråa. Föt- 
terna blekt gulbruna, korthårige. Abdomen gulbrun, undertill 
blekare. 
"Hanne och hona. Framvingarne ofvan rödbruna med ett 
snedt tverband utanföre diskfältet och fyra olikformiga fläckar 
innanföre detta band. Både fläckar och tverbandet äro silfver- 
hvita och begränsade med brun eller svartaktig färg. Tverban- 
det hinner hvarken inkanten eller framkanten af vingarne samt 
är ojemt och stundom närmare vingspetsen genombrutet. Af de 
fyra fläckarne har den första sin plats vid sjelfva vingbasen samt 
är aflång och understundom genombruten; den andra är belägen 
nära inkanten af vingen, ej långt från den förra och är liten 
och aflång; den tredje, som är störst, intager diskens midt och 
är ställd på sned mot tverbandet, med hvilket den hos varie- 
teten sammanhänger baktill, och bildar mot detta en rät vinkel; 
den är framåt afsmalnande och rundad, blir derefter bredare 
samt sedan bakät tillspetsad; den fjerde fläcken finnes nära mid- 
ten af framkanten, med hvilken den likväl ej sammanhän- 
ger; den är minst af alla och stundom hos honan otydlig. 
Bakvingarne ofvan brungråa, ofläckade. Undertill äro vingarne 
al samvia färg som på öfre sidan, men på framvingarne synas 
öfre sidans hvita teckningar endast högst otydligt antydda. 

II:o. Antennerne knappt märkbart småså- 
gade, 

4. Lerfärgade-BRotätaren, (H. lvpulinus. Lin.) 

Alis anticis maris supra grisescenti-ochraceis, femin ce 
griseis, lineola discoidali vittisque 2 albidis, in angulum sub- 
rectum ad marginem interiorem subeonniventibus, serie ma- 
cularum albidarum ad marginem exteriorem; posticis fusco- 
griseis. 

Framvingarne ofvan hos hannen gråaktigt ockragula, hos 
honan gråa, med ett hvitt streck i disken, tvenne hvitaktiga 
band, som i rät vinkel nästan sammanträffa vid inkanten, och 
en rad hvitaktiga fläckar längs utkanten; bakvingarne brungråa. 



16 

Syn. Noctua lupulina, Lin, S.N. I, 2; 833. 86. F, 
S. 306. 1149. Hepialus lupulinus. Fabr. E. S. III 
23 OD 0:0 IIPPESLVE DAD, Le fe De -050T DO LS 
Ind. meth. 77. 614. Bohem, Bomb. Sv. 193,6. He- 
pialus obliquus Fabr, E, S, III. 2.6, 5; Bombyx 
flina. Hfbn. Bomb. t. 49. f. 210. 211. Hepiolus 
lupulinus. Ochs, Schm. II, 114... 6. Kays. Schm, 
178. Heinem. Schm, I, p. 174, : 

Arten förekommer såväl på låglandet som i bergstrakterna, 

men tillhör mera det förra.  Företrädesvis uppehåller den sig 

på humusrika ställen bland högre och tätstående vexter, Inom 

Skandinavien är den likväl vida sällsyntare än Humle-Rotöta- 

ren, men synes likväl på de ställen, der den förekommer, träf- 

fas i mängd. I Skåne har den blifvit träffad vid Trolle-Ljung- 

by (Fört.) och vid Lund (Zett.); i Östergöthland ' vid Omber- 

get (Zett.); i Halland är den anmärkt af Prof. Boheman, 

Det nordligaste ställe på halfön,; der den blifvit funnen är Mull- 

fjollet i Jemtland, derifrån Prof. Zetterste dt hemfört exem- 

plar, Inom Norrige är den ännw ej anmärkt, I Danmark synes 

den deremot vara mera allmän, och förekomma säväl på öarne 

som på fasta landet. Enligt B oie träffas den i synnerhet på 

Ljung. Flygtiden infaller i Juni och Juli månader, Larven 

lefver vid och uti roten af flera lägre vexter, såsom Solidago, 

Aster m. fl. samt äfven inuti ruttnande träd, och tillbringar der 

vintren liksom sina samslägtingar, Vid äggläggningen har ho- 

nan den egendomligheten att kasta sina ägg långt ifrån sig, 

Beskr. Antennerne rostfärgade, Hufvud och ryggsköld 
brungula, hos honan askgråa, Abdomen ofvan askgrå, i sidor- 
na ockraguol; hos honan nästan enfärgadt askegrå. Fötterna 
rostfärgade raed gråbrunaktig ludd; 

Hanne, Framvingarne ofvan gråaktigt ockragula, stnndom 
i disken svart brunaktiga. Från basen utgår mot inkanten, lik- 
väl utan att upphinna denna, ett hvitt band, hvilket vid sitt 
slut, nära vinkelrätt, nästan sammanträffar med ett annat, hvil- 
ket, kommande från inkanten, går snedt till vingspetsen, och of- 
tast består af från hvarandra mer eller mindre tydligt skilda 
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fläckar. I disken står en kort, hvit streck och längs. utkanten 
går en rad bruna, utåt hvitpunkterade, triangelformiga. fläckar. 
Bakvingarne äro svartbrumaktigt gråa, äfvensom alla vingarne 
på undre sidan, der framvingarne endast visa otydliga antyd- 
ningar till öfre sidans teckningar. 

Honan, som är större än hannen, har ljust askegråa 
framvingar, hvilka i disken äro brunaktiga, med banden matt hvi- 
ta och teckningarne för öfrigt merendels otydliga, 

Larven är smutsigt hvit med bruna vårtor. på hvarje: 
kroppsring, hvilka bära fina, korta hår. Hufvudet och nack- 
skölden äro bruna. 

Pupan är långsträckt och ljusbrun med små taggar på 
hvarje obdominalring. Den hvilar i jorden uti en sammanspun- 
nen, med jordpartiklar uppblandad kokong. 

Aggen äro straxt de blifvit lagda hvitgula, men mörkna 
småningom och äro efter några få timmars förlopp nästan all- 
deles svarta och likna mycket frön af vallmo (Papaver. Rhoeas). 

II. Smalvinge-slägtet. anus. » cy) 
(Hepiolus. A'uct.) 

Antenne utriusque sexus filiformes, serie unica la- 
mellarum., Pedes omnes normales. Costeéd orgsales 
alarum anticarum 2. Costa transvers 4, areolam 
subdorsalem al. anticarum claudens, crassa. costis reliquis 
fere mqualis. 

Antennerne hos båda könen trådlika, försedde med 
en rad lameller, Alla fötterne normala, Dor salner- 
verne på framvingarne tvenne, Tvernerve n, som sluter 
framvingarnes subdorsalfält, stark, nästan lik de öfriga ner- 
verne. 

Arterne af detta slägte hafva samma lefnadssätt som de, 
hvilka höra till det föregående, hvarifrån de likväl genom of- 
vanangifna kännetecken tydligen skiljas. Från andra verldsde- 
lar äro flera arter kända, som höra hit, men till vår fauna räk- 
nas ej mer än en enda: 
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Hvitfläckiga Smalvingen. (A. sylvinus. Lin.) 

Alis anticis m aris supra rufo-lutescentibus, fe min & 

rufo-cinereis, vittis 2 obliquis albidis, fuseo-marginatis, in 

angulum fere rectum ad marginem interiorem subeonniven- 

tibus, macula discoidali fusca, postice albo-marginata ; P9- 

sticis cinereis. 

Franvingarne hos hannen ofvan rödgulaktiga, hos honan 

rödgråaktiga med tvenne snedgående, brunkantade, hvitaktiga 

band, som i rät vinkel nästan sammanträffa i inkanten, och en 

brun diskfläck, som baktill är hvitkantad; bakvingarne gråa. 

Syn. Noctua sylvina. Lin. S.N, I. 2. 834, 87. F. 

8. 306. 1151.: Hepialus crux. Fabr, EV 5. INFRA 

7. Bombyx lupulina. Hibn. Bomb, t. 48, f. 205. 

206. Bombyx hamma. Hi bn. Bonib. t. 49. f. 207. 

t 59. f, 252. Hepialus sylvinus. God. ILep. IV. t. 

9 f. 1. 2. 3, 4. 5. Boisd. Ind Meth. 77. 612. 

Bohem, Bomb. Sv. p. 192. 5. Hepiolus sylvinus. 

Ochs. III, 109. 4. Kays. Schm. 169. Heinem, 

Schm., I. pag. 175. 

Hvitfläckiga Smalvingen tillhör mera låglandet än bergstrak- 

terno. Såväl inom Danmark som Sverige och Norige förekom- 

mer den der och hvar, -isynnerhet uti skogstrakterne, men äfven 

i trädgårdar. I Skåne är den anmärkt vid Lund (Z ett.) och 

vid Trolle-Ljungby, Esphult, Krageholm (Wallengr.), samt 

vid Lindholmen (Ro th); i Småland vid Anneberg (Bohe m.); 

i Westergöthland vid Sköfde (Edgren); i Östergöthland vid 

Omberget (Zett.); samt i Upland vid Stockholm (B o he m.). 

Inom Norige är den funnen vid Christiania och Trondhjem 

(Siebke), och torde den icke förekomma mycket högre mot 

norden. Dess flygtid infaller i sista hälften af Juli och sedan 

i Augusti månader, Såsom larv lefver den i rötterne till La- 

vatera, Malva moschata, Alceurosea och åtskilliga Aster- och 

Solidago-arter, samt uti ruttnande träd och undergår i jorden 

sin förvandling i likhet med arterre af föregående slägte. Då 

larven oroas i sina gångar, rörer den sig snabbt och springer 

baklänges såsom en del Vacklarelarver. Vid förpupningen bildar 
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den sig en liten, med jordpartiklar blandad hylsa, der den till- 

bringar omkring 3 veckor såsom pupa. 

Beskr, Antennerne rostfärgade. Hutfvud, ryggsköld och 
bröst hos hannen gråaktigt rödgula, hos honan gråa. Fötterna 
rödgråa; lår och tibier gleshåriga, Abdomen rödgrå. 

Hanne. Framvingarne ofvan vackert rödgulaktiga, säl- 
lan gulaktigt bruna, från basen till inkantens midt går ett hvit- 
aktigt, utåt mörkt begränsadt band, som i inkanmten nära 
vinkelrätt nästan sammanfaller med ett annat, hyilket här 
börjar och fortsättes snedt ötver till vingspetsen. Detta sedna- 
re band är inät mörkbegränsadt. Båda banden innesluta såle- 
des mot vingens framkant en tresidig figur, i hvars midt finnes 
en mer eller mindre tydlig brun, halfmånformig fläck, som bak- 
åt begränsas af hvitt. Mot utkanten synes stundom ett af flera 
punkter sammansatt mörkbrunt, kort tverstreck, och nära fran- 
sarne går en rad mörkbruna halfmånar. Fransarne röda. Bak- 
vingarne äro gråa, utåt gulaktiga. Alla vingarne på undre si- 
dan gulgråa, i disken svartbrunaktiga. 

Honan är större än hannen och dess framvingar ofvan 
mörkare eller ljusare rödgråaktiga med samma hvita teckningar, 
som hos hannen, men det yttre hvita bandet begränsas inåt af 
ett grått, tandadt band, som mot vingspetsen vanligen delar sig 
i två grenar, och det af båda de hvita banden inneslutna disk- 
fältet är ofta rödbrunt, deri den mörka, hallmånformiga fläckens 
hvita begränsning synes större och tydligare, Bakvingarne och 
alla vingparens undre sida enfärgadt gråa. 

Larven är fullvuxen omkring 1 1 tum lång. Kroppen 

smärt och glatt, starkt glänsande. Färgen gråhvit, Hufvudet 

rödgult, ovalt, med starka mundelar. Längs kroppsryggen går 
ända till sjunde segmentet en fin linia; på ryggsidan af hvarje 
segment finnas två små svarta vårtor, som hvardera bära ett 

fint, rödbrunt hår.  Bröstfötterne, sista fotparet och analändan 

äro rödaktigt gula; abdvminalfötterne deremot af kroppens färg. 

Pupan mjuk, ganska rörlix, i början gulaktigt hvit, men 

sedan gulbrun. Andhålen mörkbruna. På buksidan af abdomi- 

nalregionen finnas små tänder, Kokongen smal, eylindrisk, tunn 

och med inblandade jordpartiklar, 
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LI. Voltigeur-slågtet. 
APhymatopus. nn. gen.) 

Hepialus Auct. 

Antenne utriusque sexus filiformes, simplices, pilis 
brevissimis rarioribus tantum instructe, Pedes maris po- 
stici femoribus obsoletius inflatis, extrorsum gracilioribus, ti- 
biisge extrorsum valde inflatis, in vesica maxima desinenti- 
bus, prediti, sed tarsis carentes Costa dorsalis u- 
larum anticarum unica. Costa transversa, areolam 
subdorsalem alarum anticarum elaudens, oboleta tenuis, 
haud distinguenda. 

Antennerne hos båda könen trådformiga, enkla, för- 
sedde med mycket korta, glesa hår. Hannens bakfötter 
med obetydligt uppsvällda, utåt smalare lår och utåt starkt sväll- 
da, i en ganska stor blåsa slutande tibier, men utan tarser. 
Dorsalnerven på framvingarne endast en. Tverner- 
ven, som sluter framvingarnes subdorsalfält, fin, knapt märk- 
bar. 

Äfven detta slägte är tydligen skildt från Rotätareslägtet, e- 

huru det ända hittills blifvit dermed förenadt, Såväl antenner- 

ne, hvilka äro försedde med ytterst korta, glesa hår, som ock 

subdorsalfältets tvernerv, hvilken endast invid subdorsal- och 

mediannerverne är tydlig, men deremellan är mera lik ett veck 

än en nerv, visa tillräckliga olikheter. Ännu mera skiljer sig 

hannen från alla öfriga till familjen hörande arter, Under det 

att bakfötterne hafva hos honan sin normala form, ega de der- 

emot hos hannen en högst egen byggnad. <Tarser saknas helt 

och hållet, men tibierne, som invid låren äro smalare, blifva ut- 

ät allt mer och mer liksom uppblåsta och sluta i en ganska 

stor blåsa, hvilken är besatt med en mängd i ett tjockt knippe 

förenade hår. Äfven låren äro något uppblåsta men afsmalna 

utåt. Af denna egna konstruktion följer, att dessa fötter äro o- 

dugliga för fjärilen att springa eller fasthålla sig med, hvarfö- 

re denne, när han sitter på ett blad eller en stjelk, antingen dra- 

ger dessa fötter åt sig eller sträcker dem bakut, hvarvid de om- 
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nämnda håren resa sig, Olivier och De Geer varsnade 

först denna egendomliga byggnad och den sednare ansåg dessa 

fötter under flygten möjligen begagnas af fjärilen såsom balancer- 

stänger, De skulle således hafva samma betydelse som man 

vanligen tillägger halteres hos flugorna. Flygten är också egen- 

domlig, men likväl hos båda könen enahanda, ehuru honan är, 

liksom bos öfriga till familjen hörande arter, mera trög än han- 

nen i detta hänseende, Efter solens nedgång svärma fjärilarne isyn- 

nerhet omkring ormbunkar i skogarne och man kan då träffa 

flera flygande öfver samma buske. De tyckas då liksom hän- 

ga i luften under det de sväfva upp och ned öfver busken. 

Af slägtet år icke mer än en art känd, hvilken äfven till- 

hör vår fauna. 

VWVoltigeuren. (Ph, hecta. Lin.) 

Alis anticis maris supra rufo-ochraceis. vittis duabns 
obliquis subinterruptis punctisque sparsis argenteis Il. auratis ; 
lemine fuscis, fasciis duabus cinerascentibus; posticis fuscis. 

Framvingarne hos hannen ofvan rostgula med tvenne sned- 
gående, der och hvar något genombrutna, silfverhvita eller guld- 
färgade tverband samt dylika spridda fläckar; hos honan bruna 
med tvenne ljusgråa tverband; bakvingarne bruna, 

Syn. Noctua hecta ") Lin. S. N. I. 2. 833. 85. 
F. S. 305. 1148. Bombyx hecta. Hibmn. Bomb. t. 49. 
f. 208. 209. t. 60. f. 258. Hepiolus hectus. Fabr. 
BE SJU 264, God; UPP, DV. 30. tt. kk oR SA 
Boisd. Ind. Meth. 77. 615. Boh em, Bomb. Sv. 191. 
4. Hepiolus heetus. Ochs. Schm, III, 116. 7. Ka ys. 
Schm, 180. Heinem, Schm. I. p. 176. 

I alla skogstrakter såväl i Danmark som södra och medler- 

sta delarne af Skandinaviska halfön är arten temligen allmän i 

sednare hälften af Juni och under hela Juli månad, Der före- 

kommer han isynnerhet på de ställen, der Pteris aquilina vexer 

i mängd och torde hans larv böra sökas vid rötterne af denna 

") Hecta är ett substantiv, som betyder blåsa, och kan så- 
ledes aldrig heta kectus, såsom de flesta författare haf- 
va skrifvit ordet, 
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planta. Men han träffas äfven på fuktigare skogsängar, der Ca- 

rex-arter vexa, och han uppstiger tillochmed i bergregionen, I 

Skåne är han ej sällsynt vid Esperöd och Lindholmen (Ze'tt.), 

vid Esphult och V. Wram (Wall), samt är för öfrigt an- 

märkt i Småland, på Öland, i Öster- och Westergötbland (Bo- 

hem. Edgren), samt uti Jemtland vid Stallstjernstugan och 

på Mullfjellet (Zett.), der han äfven skall vara allmän, In- 

om Norige är han funnen vid Christiania och i Österdalen 

(Siebke), samt på Dowrefjell (Bohem.). På sistnämnde 

ställe och i Jemtland inträffar hans flygtid i sednare hältten ar 

Juli och början af Augusti månad. Huru högt han på vår 

halfö går mot norden torde ännu vara obekant, men bland 

Lappmarkernes insecter är han ej af prof. Zetterstedt upp- 

tagen. Hannen träffas oftare än honan, emedan hon håller sig 

mera dold, Oftast finnas båda könen under dagen i parning 

sittande på stjelkarne af ormbunkar, om man undersöker noga 

dessa buskar. Enligt Treitschke skall laryen vara funnen i 

roten till peonia officinalis. 

Beskr. Antenner, hufvud, rygg och abdomen hos han- 

nen rödaktigt ockragula, hos honan deremot stötande i grått. 

Fötterne ockragula, på yttre sidan af tarserne temligen lång- 
håriga. 

Hanne. Framvingarne ofvan rostgula eller ockragula, med 

tvenne snedgående tverband, som bestå af mer eller mindre sam- 

manflytande, glänsande, siltverhvita eller guldfärgade fläckar. 

Det inre af dessa band, hvilket börjar i vingens inkant, hin- 

ner ej till framkanten; det yttre deremot, som likaledes börjar 

vid vingens inkant, utlöper nära vingspetsen, men är på midten 
merendels afbrutet och lemnar ett mellanrum af grundfärgen, 

samt är oftast mera upplöst i fläckar än det inre. Båda ban- 

den äro fint kantade med svart. I vingens utkant synes ofta 

en rad guld- eller silfverglänsande punkter, samt vid vingbasen 

ett dylikt kort och smalt streck, Vid framkanten synas ock nå- 

gra mörkare fläckar. Bakvingarne äro: svartbruna med ockragu- 

la fransar; sällan ega de en oller annan guldglänsande punkt. 
Båda vingparens undre sida är brungrå med ockragula fransar; 
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på framvingarne synas öfre sidans teckningar mycket matta och 
otydliga. 

Honan är något större än hannen. Framvingarne äro 
ofvan rödbruna eller svartaktigt gråa med tvenne ljusgråa, tem- 
ligen breda tverband, hvilka hafva samma ställning som han- 
nens, men båda hinna tramkanten. Det yttre af dessa är ock- 
så ofta vid vingspetsen tvågrenigt. Alla glänsande punkter och 
fläckar saknas. Bakvingarne och vingparens undre sida såsom 
hos hannen. 

Larven är ännu icke närmare beskrifven; ej heller pupan, 

EE. Fam. CONNSID E. HIS 

Antenne breves, pectinate aut simplices. Oculi nudi. 
Palpi breves, horizontaliter compressi, articulo ultimo 
subrotundato, nudo. Lingwua brevissima, fere nulla, O- 
celli nulli. Alarum forma varians, Retinaculum adest. 
Fedes calcaribus prediti. Costa costalis alarum 
anticarum adest, sed in alis posticis deest. Coste ubdo- 
minales al. posticarum 3, sed cost& dorsales al. antica- 
rum 2. Areola discoidalis alarum omnium in par- 
tibus per costas, plus minus crassas, divisa. Costa in- 
dependens al. anticarum ad angulum posteriorem ar- 
eol& discoidalis propius woriens, et ramulus metacarpalis 
biramosus mox pone apicem ale excurrens. Costa sub- 
costalis al. omnium ramulum nullum erga costam co- 
stalem emittens, et areola subdorsalis al. anticarum minime 
elausa. Areolainvectitia adest. Costa subeco- 
stalis al. posticarum wusque ad basin libera, sed in- 
terdum costula transversa ad finem areole discoidalis eum 
costa mediana connexa. Areola radialis al. antica- 
rum adest. Oviductus femine exsertus. Larva elon- 
gata, crassa, nuda, pilis rarioribus tantum adspersa, ore col- 
larique duro, nitido, in ligno arborum vitam degit,  Pu- 
på elongata, incisuris abdominis aculeatis, in folliculo 
magno tenaci, granulis ligni intertexto, quiescens. 

Antennerne korta, kammade eller enkla. Ögonen aak- 
na. Palperne korta, horisontelt sammantryckta, sista leden 
nästan rundad. Tungan högst kort, nästan ingen. Ocel- 
ler inga. Vingarnes form varierande. Hållhake finnes. 
Föttorne försedde med sporrar. Costalnerv finnes på 
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framvingarne, men saknas på bakvingarne. Abdominal- 
nerverna på bakvingarne tre, och framvingarnes dorsalner- 
ver 2. Diskfältet på alla vingarne deladt genom mer el- 
ler mindre tjocka nerver. Den oberoende nerven på 
framvingarne upprinner närmare diskfältets bakre hörn och me- 
tacarpalgrenen är tvågrenig samt utlöper strax bakom vingspet- 
sen? Subecostalnerven utsänder på alla vingarne ingen 
gren mot costalnerven, och framvingarnes subdorsalfält är ej 
slutet. Inskjutningsfält finness Subeostalner- 
ven på bakvingarne fri ända till basen, men stundom genom 
en tvernerv vid slutet af diskfältet förenad med mediannerven, 
Radialfält finnes på framvingarne. Honans äggläggnings- 
slida utdragen. Larven långsträckt, tjock, naken, endast för- 
sedd med spridda hår, samt eger hårda och glänsande mundelar 
och nacksköld och lefver inuti trädens ved. Pupan lånv- 
sträckt, med fina taggar på abdominalregionens leder, samt hvi- 
lar i en stor och seg, med trädspånor inväfd kokong. 

Äfven denna familjs arter lefva såsom larver inuti vexter- 

ne och pupan skjuter nära kläckningen till hälften ur kokongen 

med tillhjelp af abdominaltaggarne, De till vår fauna hörande 

nära sig såsom larver af trädens vedämne och äro härigenom skadli- 

ga. Fjärilarnes vingar äro hos några arter temligen breda och af- 

rundade, men hos andra deremot smala, nästan lancettformiga, 

såsom hos föregående familj. Liksom hos denna äro också 

diskfälten delade i trenne delar genom en utåt gaffelformig 

långsgående nerv, hvilken likväl icke är lika stark hos alla ar= 

terne. Häraf följer ock att ett kilformigt inskjutningsfält finnes 

uti diskföltet, Nervulationen är för öfrigt mycket olik den hos 

föregående familj, särdeles på bakvingarne. Dessas främre me- 

diannery har endast radial- och subradialgrenarne och sakna de 

öfriga, Framvingarnes radialgren utgår från diskrältets främre 

sida och deras subradialgren utgår från radialfältet samt är här 

enkel; carpalgrenen och metacarpalgrenen utgå äfven från sist- 

nämde fält, vanligen från dess spets, men den senare är alltid 

tvågrenig och dess grenar oftast temligen långa; sesamoidgre- 

nen utgår från diskfältets tvernerv, stundom på temligt afstånd 
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ulnargrenar utgå från diskfältets bakre sida, styloidgrenen från 

dess bakre hörn, till hvilket den oberoende nerven är närmast. 

Endast tvenne slägten af denna familj tillhöra vår fauna, 

och dessa serskiljas genom följande karakterer: 

I:o Costa subcostalis alarum posticarum ad finem areole 
discoidalis per costulam transversam cum costa medianu 
connexa. (Bakvingarnes subcostalnerv vid diskfältets slut för- 
enad med mediannerven genom en tvernerv.) ZEUZERA. 

Il:o Costa subcostalis al. posticarum tota libera, nec cum co- 
sta mediana connexa. (Bakvingarnes subcostalnerv helt och hål- 
let fri, och icke förenad med mediannerven.) COSSUS. 

, a "” 

I. Siktvinge-slågtet. 
(Zeuzera. Latr.) 

Antennwe maris usque ad medium bipectinate, dein- 

de simplices, setiformes, obsoletissime subserrate ; femina 
suhsetacer, basi tomentosée. P alpi breves, cylindrici, squa- 
mati. Lingua brevissima, vix ulla, Ale anticee an- 
guste, sublanceolate; postice triangulares: omnes tenues. 
Pedes posteriores calcaribus 2. minutis. Costa subco- 
stalis alarum posticarum ad basin lihera, sed ad finem ar- 
eolm discoidalis per costulam transversam cum costa media- 
na connexa, ut areola elausa, lanceolata atque longa 
ante areolam discoidalem formetur. Areola radialis 
alarum anticarum magna et costa mediana superior pone 

illam subtilior, ut areola ipsa pars areolÅ discoidalis judi- 
cari posset. Areola invectitia alarum omnium sub- 
rotundata ovata. 

Antennerne hos hannen ända till midten försedde 
med två rader kamtänder, derefter enkla, borstformiga, endast högst 
obetydligt sägtantade: hos honan borstformiga, mot basen ulliga. 
Palperne korta, cylindriska, fjälliga. Tungan ytterst 
kort, nästan ingen. Framvingarne smala, något lancett- 
formiga; de bakre triangelformiga ; alla paren tunna och halft 
genomskinliga, De bakre fötterne med 2, mycket små 
sporrar. Subcostalnerven på bakvingarne vid basen 
fri, men vid slutet af diskfältet förenad med mediannerven ge- 

4 
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nom en kort tvernerv, så att: -derigenom bildas ett lancettfor- 

. migt, långt, slutet fält framför diskfältet. Radialfältet på 

framvingarne stort och mediannerven der bakom finare, så att 

man kunde anse sjelfva radialfältet såsom en del af diskfältet: 

Inskjutningsfältet på alla vingarne rundadt äggflormigt. 

De till detta slägte hörande arter, hvaraf vår favna och 

öfverhufvud vår verldsdel knapt eger mer än en, stå med hän- 

seende till vingformen på gränsen till föregående familj. De 

utmärka sig genom, sin hvita, af Häckar eller fina streck vattrade 

vingfärg, och äro i röre!se först sent om natten. De tillhöra 

endast låglandet och förekomma ej i bergregionen. 

Blåfläckiga Siktvingen. (Z. esculi. Lin.) 

Alis niveis, anticis punctis numerosis coerulescente ni- 

gris, thorace niveo puncetis senis; abdomine coerulescente ni- 

gro, marginibus segmentorum mniveis. 

Vingarne snöhvita; de främre med talrika stålblåaktigt svar- 

ta punkter; thorax snöhvit med 6 punkter; abdomen stålblåak- 

tigt svart, med snöhvita segmentkanter, 

Syn. Noctua esculi Lin. S. N. I 2. 833. 83. 

Cossus esculi Fabr, BE. S. MM. 2, 4.4. Ochs. Sehm. 

III. 99. 6. Bombyx esculi Hähbn, Bomb. t. 47 f. 

202. Zeuzera esculi Bois d. Ind. Meth. p. 76. 606: 

G od. Lep, IV: 54 t. 3. f. 2: 3. Bohem. Bomb. Sv. 

188. 1. Kays. Schm. 183. 92. Heine wm Schm. I. p. 

170. Noctua pyrina Lin. F. S. 306. 1158: 

Denna vackra art, som redan Linné kände såsom svensk, 

har knapt efter hans tid blifvit i Sverige återfunnen, tills den 

1848 träffades vid Trolle Ljungby i Skåne, der äfven sedan ett 

och annat exemplar blifvit tillvarataget, Detta är också hittills 

enda kända stället, hvarest den förekommer på vår halfö. Men 

att den ännu icke annorstädes i södra delarne blifvit anmärkt, 

torde bafva sin grund deri, att fjärilen först sent om natten är 

i rörelse samt uppehåller sig då till största delen högt uppe i 

trädkronorne, der hannarne svärma omkring de merendels stil- 

lasittande PHonorne. Inom Norige är arten ej träffad, men i 
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Danmark förekommer han der och hvar på öarne och fastlan- 

det, Den har af Boie blifvit anmärkt vid Köpenhamn och 

Plöen, Flygtiden infaller i sednare bälften af Juli och i Augusti 

månad och bör fjärilen då sökas der ek, bok, björk, alm, lind 

eller kastanieträd vexa, men han förekommer äfven i trädgår- 

dar på valnöt, äpple- och päronträd. Här kan man, ehuru myc- 

ket sällan, finna en och annan sittande på stammarne, men of- 

tast träffas ban på de högre sittande grenarne. Inuti de yngre 

stammarne och grenarne af nämde trädslag lefver larven och 

behöfver tvenne år för att hinna sin fulla utveckling. Stället 

der den finnes igenkännes till det yttre genom de från öppnin- 

gen till hans larvgångar nedhängande exerementerna, När för- 

pupningen skall ske, utkryper larven och uppsöker ett passande 

ställe under barken, der denne är lös, och spinner här sin ko- 

kong, sedan han bildat en gåog utåt, hvars öppning han till- 

slutit med några silketrådar. Kokongen består af trädspå- 

nor, som blifvit sammanspunna, Hos oss, der arten är myc- 

ket sällsynt, blir den skada han åstadkommer obetydlig, men 

inom sydligare länder i Europa förorsakar han stundom be- 

tydlig skada isynnerhbet på fruktträn. I Bagland har han, en- 

ligt Westwood, stundom betydligt skadat päronträden, 

Enda sättet hvarpå sådant kan förekommas är att bortplocka 

och döda så många fjärilar man kan: träffa, aldenstund larven 

är oåtkomlig, tillfölje af sin dolda vistelseort, — Likväl träffas 

han stundom krypande på marken kort före förpupningen och 

då alltid i närheten af det träd, der han lefvat, 

Beskr, Antennerne svarta, hos honan från basen till 
nära midten hvitulliga. Hufvud och thorax snöhvita, den sena- 
re med sex stålblåaktigt svarta fläckar, ställda i tvenne längs- 
gående rader. Bröstet likaledes snöhvitt men framom fötterne 
tillika med palperne svart, samt prydt med en svart streck längs 
hvardera sidan, Fötterne svarta med stålblå glans isynnerhet på 
tibier och tarser; de sednare hvitringlade. Abdomen stållmMåak- 
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tigt svart, närmast thorax hvit, samt med hvita segmentkanter ; 
längs sidorne och vid anus hvitullig.. 

Hanne och hona. Alla vingarne på båda sidor snö- 
hvita; de främre ofvan med tätstående stålblåaktigt svarta punk- 
ter eller smärre fläckar, hvilka äro mer eller mindre tydligt ställ- 
da i tverrader; båda paren hafva ock dylika punkter längs ut- 
kanterne, men bakvingarne. äro för öfrigt nästan ofläckade; en- 
dast på undre sidan synas dylika punkter tydligt vid framkan- 
ten. Framvingarnes punkter äro mattare på undre sidan än på 
den öfre, 

Larven är gul och eger öfver allt på kroppen små svar- 
ta vårtor, som hvardera bära ett kort, fint här. Hvarje af 
kroppens midtelringar ega 12 sådana vårtor, Nackskölden är 
hvältd och bred samt jemte sista kroppsringen svart, MHufvu- 
det eger tvenne svarta fläckar, Fullvuxen är den något öfver 11 
tum lång, 

Pupan är långsträckt, brungul, bakåt och framåt mörk- 
brun, med korta vingslidor, samt eger på hufvudregionen en 
framåt krökt spets och på abdominalregionens segmenter små, 
fina taggar. 

Äggen äro små, rundade och orangefärgade, 

II. Träådödare-slågtet. 
(Cossus. FABR.) 

Antenn e utriusque sexus longitudine thoracis, in- 
fra serie lamellarum unica instructe. Palpi cupite bre- 
viores, squamato-pilosi. Lingua brevissima, vix ulla. 
Ale latiores, subrotundate, duriusculme, crasse, Pedes 
posteriores calcaribus 4, Costa subcostalis alarum 
posticarum tota libera, nec cum costa mediana connexa; 
areola ante areolam discoidalem itaque mnulla, Are ola 
radialis alarum anticarum minuta et costa medianua 
pone illam que crassa, Areola invectitia alarum 
omnium triangularis, 

Antennerne hos båda könen lika långa med thorax, un- 
dertill försedde med en rad lameller. Palperne kortare än 
hnfvudet, fjelligt hårige. Tungan ganska kort, nästan ingen. 
Vingarne bredare, något rundade, hårda och tjocka, De 
bakre fötterna försedda med 4 sporrar, Subeostal- 
nerven på bakvingarne helt och hållet fri, icke förenad med 
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mediannerven ; således intet slutet fält framom diskfältet. R a- 
dialfältet på framvingarne litet, och wmediannerven der 
bakom lika tjock som eljest. Inskjutningsfältet på 
alla vingarne triangelformigt. 

Slägtet tyckes med hänsvende till vingform och antenner 

bilda en öfvergång från föregående familj till de egentliga Bom- 

byces, Endast få arter äro kända och alla lefva de såsom lar- 

ver inuti trädstammar, Fjärilarne äro i rörelse endast om nat- 

ten och hafva en tung, surrande flygt. Honan flyger sällan, 

hvarlöre hannen uppsöker henne, Endast sedan hon blifvit be- 

fruktad flyger hon omkring för att lägga sina ägg, hvilket sker 

på trädstammar, ofta ned mot roten, och nästan endast på så- 

dane som äro sjukliga och angripna af röta. En delarter upp- 

gå älven i bergregionen, Honan är större än hannen och har 

kortare lameller på antennerne. 

Allmänna Trädödaren. (C. ligniperda Fabr.) 
Alis albo-cinereis, fusco-nebulosis, strigis nigris trans- 

versis, anastomosantibus; collari albo-einereo, margine och- 
raceo; thorace fascia postica atra. 

Vingarne hvitgråa, brunflammiga, med talrika svarta, nät- 
formigt sammunstötande tverstreck; halskragen hvitgrå med ock- 
ragul kant; thorax baktill med ett svart tverband, 

Syn. Cossus ligniperda, Fabr. E, 8. HI 2, 3. 
1. Ochs Schm III 90. 1. Boisd. Ind. meth, 75. 
602. God. Lep. IV. 47, t. 3. f. I. Bohem, Bomb. 
Sv, 187 1. Kayser. Schm. 181. t. 64. Heinem. 
Scbm, I. 168, Bombyx cossus. Lin, S. N. I. 2. 827. 
63. F. S. 295. 1114. Hibn. Bomb. 46. f. 198. 

Trädödaren tillhör en af de mera allmänna arterne inom 

södra Sverge och Danmark, der fjärilen väl mera sällan träffas, 

emedan han endast om natten är i rörelse, och om dagen hål- 

ler sig dold, men der larven så mycket oftare blir sedd krypa 

omkring midt om dagen, sedan han lemnat den trädstam, hvari 

han lefvat, och begilvit sig ut för att uppsöka passande ställe 

för förpupningen. Huru högt arten egentligen går mot norden 
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är obekant, men den träffas ännu vid Stockholm (Bo hem) och 

vid Skölde (Edgren) och Katvelås i Westergöthland (G a- 

damer). Inom Norige är den funnen vid Christiania och i 

Aadalen, samt älven vid Jerkin på Dowreljell (S iebke). För 

öfrigt eger den en mycket vidsträckt utbredning. Den går ge- 

nom hela Europa mot söder in Y norra Afrika samt mot öster 

ända till östra kusten af Asien. Hos oss inträffar flygtiden i 

slutet af Juni och i början af Juli månader, men i nordligare 

trakter ej förr än i Juli och till och med i slutet af denna 

månad. 

Larven lefver i det inre af stammarne till följande träd- 

slag: ek, alm, lind, pil, poppel, körsbärsträd, valnöt, äppelträd, 

björk och äfven barrträd. är föder han sig af veden och kan, 

der han är rätt allmän, träffas till stort antal i samma träd- 

stam, Ehuru vanliga förhållandet är att honan lägger sina ägg 

på sådana träd, som redan äro sjukliga, händer likväl älven att 

hon någon gång lägger dem på unga och friska, Dessa få då 

snart ett sjukligt och tvinande utseende, om de utgöra uppe- 

hållsort för många af denna arts larver.  Angripna träd kunna 

derföre lätt skiljas från friska och borttagas för att förhindra 

fjärilens förökande och således förekomma den större skada, 

som eljest skulle kunna ske. Spencer tror likväl, att lar- 

ven ej föder sig af vedämnet i det träd, der han lefver, utan 

att han skulle hufvudsakligen nära sig af trädets saft, Nämnde 

författare drager denna slutsatts deraf, att den vätska, som lar- 

ven utsipprar innehåller ren stärkelse. Men om larven icke vo- 

re ämnad att söndergnaga veden i trädens inre, hade han icke 

blifvit utrustad med så starka mundelar, som han eger, och att 

det icke blott är trädens saft utan äfven sjelfva veden, som 

han anlitar till föda, visar sig af de gångar han gör sig i trä- 

den och de exerementer han deri efterlemnar, 
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Under vissa förhållanden nödgas larven likväl äfven anli- 

ta annat än träd till föda och visar sig således vara mera po- 

lyphag än de flesta andra fjärillarver. Glaser uppgifver att 

en larv af denna art lefde inuti den döda modrens kropp, hvil- 

ken blifvit insatt i en insektsamling. Han hade kläckts utaf 

ägg i modrens kropp samt närde sig dels af dervarande obefruk- 

tade ägg dels af kroppens öfriga innehåll och upphann en längd 

af 6—7 linier. Detta visar äfven att befruktade ägg kunna 

kläckas om de också icke framfödas af modren. Det har ock- 

så händt, att man funnit larven nära sig af andra döda och 

torkade insekters kroppar. 

I ölversigten af Kongl, Vet.-Akademiens förhandlingar år 1845 

(pag. 12) förekommer en uppgift af Brukspatron J: W, Grill 

om en till denna art hörande larv, som befanns hafva lefvat 

inuti ett får. Detta som var gammalt och tandlöst hade en 

längre tid varit sjukligt och tvinande och blef derföre slagtadt, 

då larven fanns ibland inelfverna, så att man måste antaga att 

han uppehållit sig uti någon af fårets magar. Larven var 23 

tum lång, således öfver halfvext. Prof. Sundewall, som re- 

fererat saken, säger härom: "då det ej är troligt att larven kun- 

nat utvecklas ur ägget och sedan utvexa till en så betydlig stor- 

lek på ett för dess natur så ovanligt ställe, återstår endast den 

förmodan, att den antingen blifvit på ett eller annat sätt ned- 

sväljd af det tandlösa fåret, eller att den inkrupit genom dess 

näsborrar, hvilket sednare dock synes nära otroligt". 

Liksom föregående art behöfver äfven Trädödarens larv tven- 

ne år innan han hinner sin fulla utveckling. När han blifvit 

fullvuxen, lemnar han trädstammarne tidigt om våren i Maj eller 

början af Juni månader, eller ock om hösten i Augusti och Sep- 

tember månader och kryper då med mycken skyndsamhet och 

under stor orolighet omkring på marken för att uppsöka pas- 
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sande plats för förpupningen. Denna försiggår uti en med träd- 

spånor starkt uppblandad kokong, som larven spinner antingen 

nära roten af ett träd uti en springa af barken eller emellan 

barken och veden, inuti ihåliga träd eller på andra föremål. 

Då larven så kringströfvar är han lätt att samla och förstöra, 

Vill man åter förvara honom i ändamål att erhålla fjärilen, så 

måste sådant ske i glasburk eller behållare af bleck eller stål- 

tråd, emedan han genast äter sig ut ur lådor af träd eller 

papp. Några pupor kläckas redan samma år, men andra  till- 

bringa ända till två års tid innan de blifva fjärilar. Larven 

och den nyss inspunna pupan eprida omkring sig en egendom- 

lig, obehaglig lukt. Honan lägger sina ägg i springor och hål 

på de träd, der larven skall lefva. ; 

Det enda kända medel till denna fjärils utrotande, der den 

förekommer i sådan mängd att den förorsakar större skada, är, 

utom larvernes hopsamlande och dödande vid förpupningstiden, 

att genom eldar, efter hvilka fjärilarne flyga, framlocka och fån- 

ga dem för att dödas. 

Beskr. Antennernes skaft oftast hvitgrått, lamellerne 
svarta,  Hufvudet svartgrått stundom med hvitgrå hjessa. Hals- 
kragen hvitgrå med ockragul kant. Thorax brungrå, bakåt hvit- 
grå, stundom blågrå, med ett tvärgående svart band i närheten 
af: skutellen. Abdomen svartbrun med hvitaktiga segmentkanter ; 
undertill gråhvit. Bröstet grått. Fötterna gråa med hvitaktiga rin- 
gar på tarserne. 

Hanne och hona, Framvingarne ofvan hvitgråa med bru- 
na flammor, isynnerhet utanföre diskfältet, åer de bilda tillsam- 

man liksom ett bredt tverband. Dessutom finnas öfver hela ytan 
en mängd bruna fina småstreck, som här och der med hvaran- 
dra nätformigt sammanlöpa. Al dessa streck utmärkas framför 
de öfriga isynnerhet tvenne närmare vingarnas utkant, hvilka 
äro nästan alldeles svarta samt stundom ett tredje, som från 
midten af inkanten går till diskfältet, Bakvingarne äro ofvan 
mörkgråa prydda med liknande småstreck. Undertill äro fram- 
vingarne brungråa och bakvingarne hvitgråa, likaledes prydda 
med en mängd, bruna, nätformigt sammanbundna streck. 
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Larven är nerplattad, slät, endast bevuxen med korta 
glesa, svarta hår; längs ryggen är han mörkröd eller rosenröd 
med en större eller mindre fyrsidig svart fläck på hvarje kropps- 
ring ; på buken och sidorna är han gul. Den svarta ryggfläc- 
ken saknas likväl stundom. Hufvudet svartbrunt med gulaktig 
mun. Nackskölden gul med svarta fläckar. Sådan är hans drägt 
efter sista hudömsningen, då han är fullvuxen och upphunnit 

en längd af 3—4 tum, men före denna hudömsning är han 
mörkröd med svart hufvud och nacksköld. Stundom har han 

"såsom fullvuxen gulaktigt hvit färg, utan all antydning till rödt. 

Pupan är rödbrun med gulaktig abdomen, på hvars seg- 
menter små taggar sitta. 

sar. ram. COCHLIOPODAE, porso 
Antennelongiores, maris bipectinate aut brevissime 

serrate& aut simplices ; feminw simplices, filiformes, Oculi nudi. 
Palpi porrecti squamati, lateraliter compressi. Lingua 
brevis, sed distineta. Ocelli nulli. AleÅ late sed breves. 
Retinaculum adest. Pedes calcaribus prediti, Costa 
costualis alarum omnium deest.. Coste abdominales al. 
posticarum 3, sed costÅ dvrsales al. anticarum 2. Areo- 
la discoidalis al. ommium per costam tenuissimam in par- 
tibus 2 divisa. Costa independens al, anticarum ad an- 
gulum posteriorem areole discoidalis propius oriens, etra- 
mulus carpalis biramosus, in apicem ale excurens. Costa 
subeostalis alarum omnium ramulum nullum emittens. et 
areola subdorsalis al. anticarum minime celausu. Areolu 
invectitia in nostratibus deest. Costa subcosta- 
lis al, postiearum in nostratibus ad medium areol discoi- 
dalis et usque ad basin cum costa mediana arete conjuncta, 
ut ranmulus sit illius coste. Arcola radialis al. an- 
ticarum deest. Oviductusfemine nullus. Larva de- 
pressa, abbreviata, pedibus abdominalibus carens, limacifor- 
mis. Pupa mollis, tegulis partium omnium imaginis di- 
versis alque invicem separatis, in folliculo ovato inter folium 
contorium quieseens. 

Antennernec temligen långa; hos hannen kammade el- 
ler mycket kort sågtandade eller enkla; hos honan enkla, tråd- 
formiga. Ögonen nakna. Palperne Iframåtsträckta, tjällige, 
från sidoruo sammantryckta, Tungan kort. men tydlig. O- 

5 
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celler inga. Vingarne breda, men korta. Hållhake fin- 
nes. "Fötterna försedde med sporrär. Costalne rven 
saknas på alla vingarne:" Abdominalnerverne'på bak- 
vingarne 3, men 'dorsalnerverne på framvihgarne 2. Diskifiäl- 
tet på alla vingarne deladt i två lika delar genom en fin-nerv, 
Den oberoende nerven på framvingarhe upprinner när- 
mare bakre hörnet af diskfältet, och carpalgrenen är tvågrenig 
samt ”utlöper i vingspetsen. Subcostalnerven på alla 
vingarne utsänder ingen gren, och snbdorsalfältet på framvin- 
garne ej slutet: Inskjautningsfält saknas hos våra. 
Subecostalnerven på bakvingarne är hos våra vid disk- 
fältets: midt och sedan ända till basen så nära förenad med me- 
diannerven, att den utgör en gren af denna. Rad4talfält 
saknas på framvingarne. Äggledaren hos honan ingen. 
Larven nedtryckt, kort, sammanträngd, saknande abdominal- 
fötter, snigelformig, Pupan mjuk med särskilda och från hvar- 
andra stående slidor för alla den fullbildade insektens kropps- 
delar, .hvilande i en äggrand kokong uti ett sammanveckladt 
blad. 

Familjen, som inom andra verldsdelar och isymmerhet in- 
om den hetare sonen är temligen rikt representerad, har inonr 
vår verldsdel ej mer än ett enda slägte, hvilket här endast eger 
tvenne arter. = Till följe af sin egendomlighet har det fått sig 
olika plats anvisad inom systemet, än bland Veclklarne, än bland 
Spinnarne. ; Med de förra eger den det gemensamt, att larven 

sammanvecklar blad till en hylsa, deri han undergår sin för- 
vandling, men med de sednare har fjärilen deremot mesta affi- 
nitet, så att man nu är follt ense. derom, att familjens plats bör 
vara bland dessa, Larven eger blott bröstfötter, ehuru dessa 
äro små, men abdominalfötter saknas alldeles, och ersättas af 
retractila vårtor, som utsippra en klibbig vätska, hvilken bidra- 
ger att hålla larven fast vid bladet och hvarmed han betecknar 
den väg der han framgår, liksom sniglarne genom det slem de 
otsippra. Larven liknar också vid hastigt påseende en liten 
trädgårdssnigel.' Pupan skiljer sig från alla andra fjärilpupor 
derigenom att hvarje den fullbildade insektens kroppsdel har sin 
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serskilda slida, som är utstående från kroppen och skild från 
denna och de öfriga, Hon liknar således mer en pupa till en 
skalbagge, än till en fjäril, 

I. Snigelspinnare-slågtet. 
(Heterozgenea. KNOCK.) 

(Limacodes Latr.) 

Antenne maris brevissime serrate aut simplioes; fe- 
mine simplices. Areola discoidalis al, omnium bi- 
partita, pars ejus anterior al. posticarum parte posteriore 
brevior. Rumulus metaca rpalis al. anticarum ex 
angulo anteriore areolÅ& discoidalis oriens, Rec cum ramulo 
carpali in trunco communi conjunctus,. Ramulus radi- 
alis et subradialis al. posticarum ex angulo anteriore are- 
ole orientes, 5 4 | 

Antennerne hos hannen mycket kort sågtandade el- 
ler enkla ; hos honan enkla. Diskfältet på alla vingarne 
tvådeladt och dess främre del på bakvingarne kortare än den 
bakre, Metacarpalgrenen på framvingarne utgår från 
diskfältets främre hörn och är icke i en kort gemensam stam 
förenad med carpalgrenen, Radial- vch subradial-grenarne 
på bakvingarne utgå från diskfältets främre hörn. 

Slögtet tillhör uteslutande löfskogarne och låglandet, In- 
gendera af dess arter går upp på fjellen i bergsregionen. Deras 
larver sammanspinna sin äggrunda kokung emellan ett samman- 
rulladt blad samt förse den med ett serskildt lock, genom hvars 
undanskjutande fjärilen skall bereda sig utgång. Uti denna ko- 
kong ligger larven oförvandlad vintren öfver tills nästa vår, då 
han öfvergår i pupa, hvilket sker fjorton dagar eller tre veckor 
förr än fjärllen skall kläckas, Denne är endast i rörelse om 
natten, men sitter om dagen, orörlig på trädgrenar, derifrån den 
lätt nedfaller då grenen skakas, 

a) Bakfötterne med 4 sporrar, 
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1. Större Snigelspinnaren, (H. testado. W. V.J 

Alis anticis maris supra fusco- ochraceis ochraceo-ma- 
culatis, femine dilute ochraceis, strigis utriusque sexus 2 
obliquis, postice valde divergentibus fuscis; posticis infuscatis. 

Framvingarne hos hannen ofvan brunaktigt ockragula med 
ockragula fläckar ; hos honan ljust ockragula ; hos båda könen 
försedde med 2 snedgående, baktill starkt divergerande mörk- 
bruna tverlinier ; bakvingarne brunaktiga. 

Syn. Bombyx testudo W. V.p. 65. God. Lep. IV. 
279. t. 28. f. 1. 2. Hepialus testudo Fabr, E. 8. 
III 2rv 8 of ufo Pa br. ob: SS. IRS ek0 
Tortrix testudinana Hibn. Tortr. t. 26, f. 164. 165. 
Heterogenea testudinana Treitsch, Schm. VII. 14. 
1. Limacodes testudo B 9isd. Ind, 81. 643. Bo hem, 
Bomb, Sv. 185. 1. Kayser. Schm, 185, t. 86. Hei- 
n em. Schm. I, p. 171. 

Denna Snigelspinnare, som är allmännare än följande, tyckes 

också gå högre mot norden, Likväl tillhör den endast Danmark 

och södra samt medlersta Sverige och är ännu ej anmärkt in- 

om Norige, Boke- oeh ekeskogarne äro artens uppehållsort 

och flygtiden infaller i slutet af Maj, i Juni och mera sällan i 

Juli månader. Inom Danmark träffas denna art der och hvar 

äfven på öarne. På Seland har Förf, flera gånger och på olika 

ställen funnit den: I Skåne och öfver hufvud inom Sverige 

tyckes den vara sällsyntare, Vid V. Wram, Esphult och Hör- 

röd i Skåne är den dock, ehuru sparsamt, anträffad; äfvenså 

på några ställen i Blekinge. Vidare är den fonnen på Öland 

(Bohem.), vid Götheborg och i Östergöthland vid Gusum 

(Wahlb.). Detta sednare är det nordligaste ställe, der den 

hos oss blifvit hittills anmärkt, Såsom larv lefver den på ek 

och bok, hvars blad han förtär, och träffas der från Juli till 

September månad. TI slutet af sistnämde månad bildar den sin 

kokong. 

Beskr, Antennerne ockragula, Kroppen hos hannen 
rostbrun, med gulaktiga skuldertäckare ; hos honan ockragul, 
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Hanne, Framvingarne ofvan mer eller mindre mörkt 
brunaktigt ockragula, med tvenne, snedgående bakåt mycket di- 
vergerande, mörkbruna tverlinier; At dessa börjar den yttre i 
framkanten innanföre en vid vingspetsen belägen ockragul fläck, 
och går snedt öfver vingen till dennes bakro hörn, den yttre 
deremot börjar i vingens inkant nära vingbasen och stråcker 
sig snedt ötver till framkanten, der han slutar i närheten al den 
yttre, men der han också är mer eller mindre tydlig, Dessa 
båda tverlinier innesluta således ett tresidigt tält, som ofta är 
mörkare än öfriga vinglärgen, I samma fält finnas uti vingens 
bakre hörn en större och i disken en mindre fläck, båda ock- 
ragula.  Innanföre den förra fläcken börjar i vingens inkant ett 
svartbrunt streck, som går snedt öfver till den yttre tverlinien, 
men ofta saknas, Bakvingarne ofvan svartbrunaktiga, Båda 
vingparen undertill ockragula, men framvingarne i disken svart- 
brunaktiga. Hannen varierar mycket till färgen. 

Honan har framvingarne ofvan ljust'ockragula utan brun 
anstrykning ; de båda snedgående tverlinierne tydliga, stundom 
äfven antydning i inre kanten till den tredje, Hannens ljust 
ockragula fläckar saknas oftast, men äro stundom antydda och 
blekare än grundfärgen. För öfrigt lik hannen. 

Larven är aflångt rundad med hvälld rygg och afplat- 
tad mot sidorne, Huden är hård och naken, betäckt med upp- 
höjda glänsande vårtor. Färgen är ljusgrön med 2:nu hvitak- 
tiga, i kanterne rödgulaktiga linier långs ryggen, , Kroppsidorne 
omgilne med en gul kant. Vårtorne, som ersätta abdominalfötterna, 
äro omgilne hvardera med svartaktiga punkter, ställda i en hall- 
cirkel,  Fullvuxen är den 13 tum lång. 

Pupan är mjuk och brungul. Kokongen är byun och 
tät, i det inre tapetzerad med hvitt, samt till det yttre omgil- 
ven med en tunn, äggrund, hvit spånad, Den är anbringad uti 
ett sammanspunnet blad. : 

b) Bakfötterne med 2 sporrar. 

2. Mindre Snigeclspinnaren. (H. asella W. V.) 

Alis anticis supra fuscescentibus Il. fusco-ochraceis, im- 
maculatis ; postieis obscurioribus; fimbriis ochraceis. 

Framvingarne ofvan brunaktiga eller brunaktigt ockragula, 
ofläckade ; bakvingarne mörkare; fransarne ockragula. 



Syn. Bombyg asella, ") W. V. p, 65. Bomb. a- 
sellus, G od. "Lep. IV. 282. t. 28. f. 3. Hepialus a- 
sellus. Fabr. E. 8, II 2. 7. 9. Tortrig asellana. 
Hiibn, Tortr. t. 26. f. 166. 167. Heterogenea usel- 
lana. Tr eitsch. Schm. VIII. 18, 2. Limacodes a- 
sellus. Boisd. Ind. 81. 642, Bohem, Bomb. Sv. 
185. 2. Kaåys. Schm. 186. Heinem. Schm. I. Pp: 
TA 

Öfver allt är denne Snigelspinnare ganska sällsynt. Liksom 
föregående träffas han nästan endast i eke- och bokeskogar, 
Likväl förekommer han också någon gång i trädgårdar och på 
andra ställer, der popplar vexa. I Danmark och Skåne är han 
på några få ställen funnen, men ännu ej anmärkt på vår halfö 
ofvan nämde provins, Flygtiden inträffar i Juni och Juli måna- 
der, då fjärilen om dagarne sitter stilla på grenar och blad, 
samt endast är i rörelse under natten. Då han så hvilar sig, 
har har den egenheten att liksom arterna af Högstjertslägtet 
hålla abdomen uppåt böjd. Såsom larv träffas han från Juli 
månad på undra sidan af bladen till nämnde trädslag. Han är 
mycket trög och lemnar icke bladet, hvarpå han tagit sin plats, 
förr än det är helt och hållet uppätet. Då han äter, döljer han 
hufvudet under förstå kroppsringen och omfattar med denna äf- 
ven sjelfva bladkanten, så att man icke alls ser hufvudet. 

Beskr, Hanne och hona lika; den senare endast något 
större än hannen, Antennerne ockragula. Kroppen gulbrun. 
Framvingarne ofvan mörkt bruna eller brunaktigt ockragula, 
hvilken färg är mer eller mindre uppblandad med svart ; för öf- 
rigt utan alla fläckar eller streck, Fransarne ockragula, vid rv- 
ten försedda med svartaktiga punkter. Bakvingarne mörkarb än 
framvingarne, Båda vingparens undersida temligen lik den öf- 
re, men bakvingarne ljusare än de främre, 

Larven liknar till formen större Snigelspinnarens. Huf- 

") Ordet är substantivum och kan heta både as éllus och 
asella, men då Författarne till Wien-verz. hafva priorite- 
ten och begagna sednare 'skrifsättet, kan den af Fabricius 
företagna ändring "ej nied rätta godkännas. 



39 

vudet mycket litet. - Hela kroppsytan .chagrinerad, till färgen grön med ett blodrödt kors, i hvars midt står vid hvarje led- fogning en intryckt gul fläck, som tillhopa med de öfrige bildar en sammanhängande rad längs ryggen. På båda sidor om den- 
na rad finnes en annan af mindre dylika fläckar, hvilka ej stå vid ledfogningarne utan midt emellan dessa, och således i för- band med ryggens. På andra segmentet finnas 2:ne större gula, tresidiga fläckar, hvars spetsar vinda bakåt. Larven varierar 
likväl till färgen betydligt. — Stundom är grundfärgen alldeles gul och korset på ryggen ljusrödt, köttfrärgadt eller gult, och har endast vid kanterne röd anstrykning; stundom är det der- emot alldeles genombrutet af grundfärgen, 

Pupan är mjuk och gul, för öfrigt, äfvensom .med hän- seende till kokongen, lik föregående arts, 

IV. Fam. P NYCHID EF. (BOISD. ) 
Antenne maris late bipectinata, lamellis hirsutis, extrorsum brevioribus, Oculi nudi Pal pi brevissimi, pilosi, fere nulli. Lingwua nulla. Ovelli nulli. Al &e maris late, rotundate. Retinaculum adest. Pedes calca- 

ribus 2 armati, Costa costalis alarum omnium deest. 
Coste abdominales al. posticarum 3, sed costa dor- salis al. anticarum unica, extrorsum biramosa et e basi ale radice duplici oriens. Areola discoidalis alarum om- 
nium per costam longitudinalem in partibus 2 divisa. Co- 
staindependens al. anticarum ad angulum posterio- 
rem areol& discoidalis plerumque propius oriens. et ramu- 
lus carpalis sepe briamosus, rarius simplex. in apicem alm 
excurrens. Costa subcostalis al. omnium ramulum 
millum emittens et areola subdorsalis alarum anticarum mi- 
nime clausa. Areolainvectitia deest. Costa 8 ub- 
costalis alarum posticarum usque ad basin libera, et interdum cum costa mediana per costam brevem transver- 
sam conrnexa, ut areola clausa subecostalis lormetur. Inter- dum est costa illa plane nulla. Areola radia lis ac larum anticarum nulla. Femina aptera vermiformis an- 
tennis, pedibus, oculisque carens in sacco larvarum vitam degit. Larvu pedibus abdominalibus carens, in follieulo cylindrico I. sacco elongato e frustulis toliorum, eortieis I. eaulium plantarum contexto vivit, Pu pa maris normalis, 
valvulis alarum predita, sed femina elongata valvulis an- 
tennarum et alarum carens, in sacco larvae quiescens. 
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Antennerne hos hannen bredt kammade med två ra- 
der håriga lammeller, som utåt blifva kortare. Ögonen nakna, 
Palperne ganska korta, håriga, nästan Inga, Tungan 
ingen. Oceller inga, Vingarne hos hannen temligen 
breda, rundade. Hållhake finnes. Fötterne beväpnade med 
2:ne sporrar. Costalnerv saknas på alla vingarne, ADb- 
dominalnerverne på bakvingarne 3, men dorsalneryen 
på framvingarne blott en, som utåt är tvågrenig och kommer 
från basen med dubbel rot. Diskfältet på alla vingar- 
ne deladt i tvenne delar genom en långsgående nerv, Den 
oberoende nerven på framvingarne upprinner van- 
ligen närmare bakre hörnet af diskföltet, ovch carpalgre- 
nen utlöper i vingspetsen, oftast tvågrenig, stundom enkel. 
Subeostalnerven på alla vingarne utsänder ingen gren 
och subdorsalfältet på framwvingarne ej slutet. Inskjutnings- 
fält saknas. Subeostalnerven på bakvingarne är oftast 
fri ända till basen, men stundom genom en kort tvernery förenad 
med n:ediannerven, så att ett slutet subcostalfält bildas, Stun- 

dom saknas denna nerv. Radialfält saknas på framvin- 
garne, Honan utan vingar, maskformig, saknar antenner, 
fötter och ögon, lefver i larvens säck, Larven saknar allde- 
les abdominalfötter och lelver i en al bladbitar, barkbitar eller 
bitar af vextstänglar sammanspunnen, cylindrisk hylsa eller lång- 
sträckt säck, Pupan till hannen normal med vingstidor, 
men till honan långsträckt, saknande både ving- och antennsli= 

dor, hvilande i larvens säck. 

Denna familj, hvilken än blifvit försatt bland Tineerne, ön 

bland Bombyces och tillochmed af Scopoli blifvit ansedd 

tillhöra Phryganeerne, står temligen isolerad, Med föregående 

familj öfverensstämmer den mycket genom nervulationen och de 

delade diskrälten; med Oregyierne bland Aretierne deremot ge- 

nom några arters habitus och deras bakvingars slutna subcostal- 

fält, och med Syntomiderne genom subcostalnerven på bakvin- 

garne hos några arter ; men med ingendera af dessa grupper har 

den något gemensamt med hänseende till n:etamörphosen, Först 

inom "'Tineernes afdelninug finner man i detta fall någon ana-= 

logie,. Den fullbildade insekten är dock tydligen en Spinnare 

och bör derföre familjen bland dessa hafva sin plats, och då 

vi upptaga den här, följa vi det vanliga bruket, ehuru vi för 
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vår del snararo velat försätta den nära Oregyierne. Från före- 
gående familj skiljes den utom genom de karakterer, som i of- 

vanstående diagnos blifvit upptagne, äfven derigenom att fram- 

vingarne alltid sakna sesamoidgren och att diskfälten äro från 

basen och temligen långt utåt mycket smala, så att de synas 

liksom vara petiolerade isynnerhet på framvingarne. I detta se- 
nare fall påminner familjen således om Batardsvärmarne bland 
Closterocererne, med hvilka den likväl för öfrigt ej har någon 

öfverensstömmelse, Den greniga dorsalnerven på framvingarne 
har uppkommit genom dorsal- och subdorsalnervernes samman- 

vexande på midten, hvilket är ett förbållande, som är eget för 

denna familj." Några slägten, som af de flesta Författare äfven 
blifvit upptagna inom denna familj, men som ej ega mer än en 
dorsalnerv på framvingarne, bilda jemte några andra en egen 
familj bland Chetocererne. 

Familjens metamorphos-sätt är högst egendomligt. Larven, 
som saknar abdominallötter, håller under vandringen hela bakre 
kroppen lyftad uppät samt utsträcker ur sin hylsa endast thorax- 
regionen för att vid gåendet begagna bröstfötterne. Hylsan el- 
ler säcken, som han alltid bär med sig och deri han inkryper 

vid minsta fara, förfärdigas temligen snart efter det larven ut- 
kommit ur ägget, Denna säck har för hvarje serskild art sin 

egna form, men består i allmänhet al en temligen stark silke- 
spånad, som förlänges i samnia mon larven tillvexer och på ytan 

är hos de skilda arterna på högst olika sätt betäckt med bitar af bark, 

blad och örtstjelkar, stundom äfven ai stoft- och sandpartiklar, 

Hos några arter förfärdiga de larver, hvilka utvecklas till honor, 

annorlunda beskaffade hylsor än de, som skola blifya hannar. 

Larverne äro temligen tröga och lefva på vexter, der de lätt 

kunna uppsökas. För att förpupa sig öfvergifva de likväl van- 
ligen de vexter, som tjenat dem till näring, och fastspinna den 

6 
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främre öppningen af deras säckar vid trädstammar, stenar, bräd- 

väggar, murar 0. m. d. Uti samma säckar undergå de sin för- 

vandling till pupor, men innan denna sker vända de sig likväl 

om uti säckarne, så att hnfvyudet blir rigtadt mot hylsans fria, 

bakre ända, Detta sker på det att fjärilarne må kunna obe- 

hindradt utkomma. 

Hanpuporne äro också mycket lifliga och rörliga samt kry- 

pa vid utvecklinges ut ur såcken till hälften, hvarföre de äfven 

på abdominalsegmenterne äro försedde med små taggar. Honpu- 

porne blifva deremot stilla i säckens öfra ända. Sedan honan 

utvecklats ur pupan, stadnar hon qvar uti säcken och afvaktar 

hannen i säckens bakre ända, Tlannen kan mer eller mindre 

förlänga sin abdomen. Han inskjuter derföre denna i honans 

säck och bringar sin parningsapparat i förbindelse med hennes: 

Efter skedd parning inkryper honan baklänges i det tomma pup- 

skinnet, fyller detta alldeles med ägg och dör utan att så- 

ledes under hela sin lefnad hafva varit utanför den säck, som 

larven spunnit. 

Man har velat påstå, att de vinglösa honorne till detta slägte 

utan föregående parning lägga fröbara ägg och sålunda förmo- 

dat att här skulle förekomma en generationsvexel, i det att en 

del af de vinglösa honorne skulle vara könlösa ammor, såsom 

förhållandet är med Solenobia bland Canephoriderne. Sie bold 

har derföre undersökt könsorganernes inre byggnad hos famil- 

jens honor, isynnerhet hos L. unicolor och funnit dem fullt 

utbildade och för parning lämplige. Der saknas icke fullkomli- 

ga äggstockar och Receptaculum seminis såsom hos de vivi- 

para Aphis-ammorne, och då genitalierne iro fullständigt utbil- 

dade, måste tanken på blott ammande individer helt och hållet 

öfvergifvas. Således, om verkligen honor af denna familj lägga 

fröbara ägg utan föregående parning, kan man på sin höjd an- 
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taga en parthenogenesis, Noggranna undersökningar förtjena 

att i donna sak göras, 

Då denna ramiljs arter hittills blifvit hos oss föga iakttagna, 

intaga vi här nedan flera, än man redan anmörkt inom vår 

Faunas område, för att fästa forskares uppmärksamhet vid dessa 

intressanta djur, De arter, som vi upptaga, fördelas på följande 

slägten : 

1:o0) Costa subcostalis al. postiearum usque ad basin li- 
bera.  (Subcostalneryen ända till basen på bakvin- 
garne fri.) 

a) Costa subcostalis al, posticarum cum costa medi- 
ana per costam transversum brevem connexa. 
(Subcostalnerven på bakvingarne förenad med me- 
diannerven genom en kort tvernerv.) 

1) Al&e squamis tecte. (Vingarne täckta med 
fjäll, ) LEPIDOPSYCHE. 

2) Ale diaphane, pilosule. (Vingarne genom- 
skinliga, håriga. PYSCHE. 

b) Costa subcostalis al. posticarum tota libera, nec 
cum eosta mediana per costam transvérsam con- 

nexa. (Subeostalnerven på bakvingarne alldeles fri, 
och icke genom tvernerv förenad med mediannerven,) 

TRICHOPSYCHE, 

2:0) Costa subcostalis al. posticarum omnino nulla. (Sub- 
costalnerven på bakvingarne saknas helt och hållet.) 

CARCHESIOPSYCHE, 

I, Grässpinnareslågtet. 
(Lepidopsyeche NEWM.) 

(Psyche Awet.) 

Lamelle antennarum breviores. Antenne dimi- 
dia parte marginis  anterioris al. antiearum  breviores. 
Cilime alarum breves. Ale crasse, squamis densis tectme. 
Costa subcostalis alarum posticarum usque ad ba- 
sin libera, sed cum costa mediana per costam transversam 
brevem connexa, ut areola subcostalis sit clausa, Ramuw- 
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lus carpalis al. ant. biramosus. Ramulus styloi- 
dewus al. ant. simplex. Ramulus subradialis al. 
posticarum nullus. Costa independens al. post. 
aramulo styloideo separata. 

I.amellerne på antennerne temligen korta. Anten- 
nerne kortare än hälften af framvingarnes främre kant. Vin- 
garnes fransar korta. Vingarne tjocka, ogenomskinliga, 
täckta med täta fjäll. Su beost2lnerven på bakvingarne iän- 
da till basen fri, men förenad med mediannerven genom en kort 
tvernerv, så att subcostalfiltet är slutet. Carpalgrenen 
på framvingarne tvågrenig. Styloidgrenen på framvin- 
garne enkel. Subradialgren saknas på bakvingarne. Den 
oberoende nerven på hakvingarne är skiljd från styloidgrenen, 

Vår Fauna eger af detta slägte ej mer än följande art: 

Allmänna Grässpinnaren. (L. unicolor Hu fn) 
Alis maris obscure fuscis, costis crassis apicibusque 

ciliorum albidis. 

Femina albido-flava, lineis 2 dorsi fulvis segmentis- 
que corporis tribus anterioribus fusco-maculatis. 

Hannens vingar mörkt svartbruna med tjocka nerver 
och i spetsarne hvita fransar, 

"Honan hvitaktigt gul med 2:ne rödgula linier längs ryg- 
gen och bruna flackar på de 3:ne främsta kroppsringarne, 

Syn. Phalena unicolor Hufn. Berl, Magaz. II. 
4, 418, Rottemb, Naturt, VII 107. Tinea grami- 
nella W. V. 133. Hibn. Tin. t. 1.f. 1. Bombyx 
vestita E sp. Schm, III, t 44. f. 1—5. p. 225. Psyche 
graminella Ochs, Schm, III. 181. God. Lepid. IV. 
58. 5—7. H—S. 2. 20. Bruand. Monogr. 7. 33. 
a—c. Psyche paleiferella Bruand. I ec 33. a—-ec. 
Psyche unicolor Heinem, Schm, I. 181. Bombyx 
hierareii Th unb, Diss, Ins. IV, 53. 

Denna art förekommer der och hvar i södra och medlersta 

Sverige, åtminstone ända upp till Stockholms polhöjd, under 

Juni och Juli månader och äfven någon gång uti Maj. I Nor- 

rige är den ännu icke veterligen anmärkt och då den icke el- 

ler är, åtminstone ännu, funnen inom Danmark, synes dess ut- 

bredning äfven hos oss intaga en ostlig riktning. Så snart 
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larven utkrupit ur ägget, förfärdigar han genast sin hylsa, 

Denna består utaf vextstjelkar och bladbitar, hvilka läggas så- 

som fjäll på längden öfver hvarandra och bakåt äro utstående, 

I brist af sådana anlitar den annat till sin betäckning, såsonr 

synes af Prol. Wahlbergs berittelse i Öfversigten af Kongl. 

Vet. Acad. Förhandl. 1850 p. 225, der det heter: "jag inlade 

några hylsor af Ps. graminella i en med glaslock försedd låda 

för att närmare observeras. Efter några dagar såg jag en mor- 

gon talrika hvitgula larver at 1 lineag längd med stora brun- 

aktiga hufvuden, i alla riktningar skyndsamt röra sig på lådans 

botten serdeles på och omkring hylsorne, alla gående på de 

framtill sittande fötterne med högt upplyftad stjert och beteen- 

de sig liksom sökte de något. Vid närmare granskning befun- 

nos de vara nykläckta psyche-larver, hvilka ännu voro helt 

nakna, men redan iakttogo samma egna ställning, som de, el- 

ter hylsornes bildning, under gåendet förete. Lådan, hvaruti 

kläckningen försiggått, stod så att den berörde en hvit gardin, 

och på locket, som vid kanterne var otiätt, hade jag händelsevis ställt 

en blå klädesmössa. Snart utkrupo en mängd larver genom loc- 

kets springor och begåtvo sig dels till mössan dels till gardi- 

nen. Inom några ögonblick voro de alla beklädda. De i lå- 

dan qvarvarande, som hegagnat damm och affall af moderhylsor- 

ne, buro grå drägt, de på mössan blå, och de som uppkrupit 

på gardinen hvit. Sedan dessa små larver sålunda, oaktadt 

bristen på deras vanliga byggnadsmaterial, fina grässtrån, ve- 

tat förskaffa sig andra för ändamålet tjenliga ämnen, och med 

stor skyndsamhet och konstfärdighet beredt sig hylsor, började 

de iakttaga mera stillhet." Larven lefver af flerehanda gräs- 

arter och sedan han är fullvuxen, fäster han sin hylsa vid en 

grässtängel, på en brädvägg, på en trädstam eller något annat 

passande föremål. Inom samma hylsa undergår han sin för- 
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vandling och den kläckta honan stadnar der under hela" sin 

lifstid, 

Beskr. Hanne, Antenner, hufvud och rygg svarta, med 
inblandade hvitaktiga hår. Abdomen ofvan svart, undertill mer 
eller mindre hvitaktig, räcker knapt till bakvingarnes analhörn. 
Framvingarnes spets svagt rundad, det bakre hörnet temligen 
skarpt markeradt; bakvingarne breda, rundade. Alla vingarne 
på båda sidor mörkt svartbruna, Deras Iransar i spetsarne 
hvitaktiga, 

Honan hvitaktigt gul med 2:ne rödgula linier längs ryg- 
gen samt en fyrsidig brun fläck på hvart och ett af de trenne 
främsta kroppssegmenterne. 

Larven är gulaktig, prydd med gråsvarta punkter, har 
svart hufvud och svarta bröstfötter. Dess säck är cylindrisk 
och 15 lin. läng. 

Pupan till hannen är kastaniebrun med smärt abdomi- 
nalregion, hvars sista segmenter äro försedde med fiova hakar. 
Honans pupa är gulbrun och saknar vingslidor, 

II. Säckdragare-slägtet. 
(Psyche. SCHRANK.) 

(Psyche Auwuet.) 

Lamelle antennarum breviores. Antenne dimi- 
dia parte murginis anterioris al. anticarum fere breviores, 
Cilime alarum breves. Ale tenues, diaphane, squamis 
destitute sed pilis tecte. Costa subcostalis alarum 
posticarum usque ad hasin libera, sed cum costa mediana 
per costam transversam brevem connexa, ut areola subco- 

stalis sit elausa. Ramuwulus carpalis al. anticarum 
plerumque biramosus. Ramulus styloideus al. 
ant. aut. simplex aut. biramosus, Ramulus subradi- 
alis al post. aut. adest aut. deest. Costa indepen- 
dens al. post. sepe cum ramulo styloideo in trunco com- 
muni conjuncta, 

Lamellerne på antennerne temligen korta, Anten- 
nerne nästan kortare än hälften at framvingarnes främre 
kant, Vingarnes fransar korta. Vingarne tunna, ge- 
nomskinliga, utan fjäll, men täckta med glesa hår. Subco- 
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stalnerven på bakvingarne ända till basen fri, men före 
nad med mediannerven genom en kort tvernerv, så att subeo- 

stalfältet är slutet, Carpalgrenen på framvingarne mer- 
endels tvågrenig, Styloidgrenen på framvingarne antin- 
gen enkel eller tvågrenig. Subradialgren på bakvingar- 
ne antingen finnes eller saknas. Den oberoende nerven 
på bakvingarne ofta förenad med styloidgrenen i en gemen- 
sam stam. 

Detta slägte eger många arter, men vår Fauna är temligen 

fattig. Såsom Skandinavisk kunna vi endast med visshet upp- 

föra följande: 

Grågula Säckdragaremn. (Ps. viciella W. V.) 
Alis m aris flavicante lividis subhyalinis, margini an- 

teriore anticarum ciliis costique fuscis; corpore hirsuto, livido. ' 

Femina fusco-cerwlen, capite anoque rubricante. 

Hannens vingar gulgråa, halftgenomskinliga, de främ- 
res framkant, fransarne och nerverne svartbruna; kroppen lu- 
den, gulgrå. 

Honan svartblå; anus och hufvud rödbrunaktiga, 

Syn Tined vieiella W. V. p. 183. t. 1. av f. T. t. 
1. b. fig, 7. Bomb. viciella Fabr, BES. II. 1. 481. 
231. Psyche viciella Ochs, Schm. II. 178. Bruand 
Monogr. I. 20, Kays. Schm, 188. Heinem, Schm, I. 
179, H..,8S,,2: 19, 107. TPTinea siciella Häbn Tin, 
t. 41. f3 480. 

Arten är den enda af slägtet, som hittills med säkerhet 

blifvit funnen inony Skandinavien. Den är här ganska sällsynt 

och man har endast träffat honom inom Westergöthland (Bo- 

hem.) och vid Carlshamn i Blekinge (Förf) Flygtiden infal- 

Jef i Juni månad. Såsom Jarv lefver arten på Vicia sylvatiea 

och andra dess samslägtingar, 

Besk. Hanne. . Antennerne jemte hufvudet svartbru- 

na. Ryggen och abdomen gulgråa, den sednare icke längre än 

bakvingarnes analhörn, Wingarne temligen breda; de främre 
med starkt rundad spets och afrundad utkant, samt föga längre 

än bakvingarne, Wingarnes färg är gulgrå; de främres fram=- 

kant är merendels pudrad med svartbrunt. Af samma färg äro 
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nerverne och fransarne. Styloidgrenen på. framvingarne är två- 
grenig och på bakvingarne finnes subradialgren, men den obero- 
ende nerven är förenad med styloidgrenen i en gemensam 
stam. 

Hunan är till färgen svartblå med rödbrunt hufvud. A- 
nus är ock rödbrun, 

Larven är svarlgrön, stötande i gult, med gula fläckar. 
Hufyudet är svart med olivgröna fläckar. Dess söck är nästan 
fyrsidig, bakåt obetydligt afsmalnande, öfverallt beklädd med 
korta, fina bitar af grässtrå och blad, hvilka blifvit mycket re- 
gelbundet lagda på tveren, Säckens längd 7 linier, 

Pupan är trubbig vch mörkt rödbrun. > 

Anm, Å följande trenne arter, som förekomma mer el!er 
mindre sällsynta uti angränsande länder, må korta beskrifningar 
här intagas, då en eller annan af dem kan måhända anträffas 
äfven hos oss. 

Psyche Stettinensis. Hering. 

Hanneas vingar gråa, halft genomskinliga; kroppen 
gulgrå eller gulhvit. Honan svart raed de 4 första och de 
3 sista kroppsringarne brunröda. 

Syn. Psyche stettinensis Hering. Ent, Ziet. 1846, 
p. 227. Kays. Schm. pag. 188. Heinem, Schm. I, 
p. 179. Psyche stetinella Bruand, Monogr. I. 20, 
Psyche tascicutella H—S. 2. 20. f. 106. 

Arten förekommer i Pommern under Juni månad och lik- 
nar så mycket föregående, att den af de flesta och måhända 
med rätta anses endast såsom varietet deraf. Den är mindre, 
med mörkare vingar, Franivingarnes utkant är mera rät och 
spetsen mera tydlig, På bakvingarne är oftast styloidgrenen 
enkel, då också den oberoende nerven saknas, På framvin- 
garne är också carpalgrenen oftast enkel. Likväl träffas äfven 
exemplar, som hvad nervulationen beträffar likna föregående 
art, Larven lefver på lägre vexter och dess säck liknar äfven 
föregåendes, Den är likväl kortare och bredare, bakåt mera 
tillspetsad och de grässtrå-bitar, hvarmed den är beklädd, äro 
gröfre och mindre regelbundet lagda. 

Psyche Graslinella. Boisd. 
Hannens vingar glaslika, tunnt svarthårige, vid basen 

bredt hvitaktiga; kroppen plump, svartaktigt hårig, på hufvudet 
och undre sidan mera gråaktig, 
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Syn. Psyche graslinella Boisd, Ann, Sod. Fr. 
1852. Bull; pag, 22. På atribombycellu' Brua nd: 
Monogr. p. 37. t. I. 17. a-e, Ps. atra Freyer. Ni 
Beitr, 218, I. a-d. H. S, 2: 19. f. 101. K ays. Schm, 
189. Heinem, Schm, 180. 

Arten förekommer nordligast vid Stettin, Dess flygtid in- 
faller i Juni månad. Dess abdomen räcker utom bakvingarne 
och är mycket stor, Vingarne äro mycket smala och de främre 
hafva skarpare men likväl temligen afrundad spets. Nervförgre- 
ningen liknar den hos Ps. viciella, men arten är merendels 
mindre, Larvens säck är så stor som hos följande art och be- 
står af fina, på tveren lagda grässtråbitar samt har ett hvitt, 
glänsande öfverdrag. Den är päronformig. Larven lefver af 
eller kan åtminstone uppfödas med Calluna vulgaris. 

Psyche villosefla. Ochs, 
Hann en s vingar rödgråa, halft genomskinliga ; kroppen 

plump, brunluden, baktill och undertill hvitaktigt hårig. 

Syn. Psyche villosella Ochs. Schm, III. 180. God. 
Lep. IV. 29. 1. 2. H. S. 2. 20, fig. 100. Bruand. 
Monogr, I. 28. Kay s. Schm, 188. H'ein em Schm. 181. 

Arten är hittills. träffad nordligast i Pommern och vid Ham- 
burg. Dess abdomen räcker föga utom bakvingarnes analbhörn; 
Framvingarnes utkant är vid spetsen föga, men vid inkantens hörn 
alls icke tillrändad,  Båkvingarnes utkant är fråmom analhörnet 
något utskuren, Fransarne äro mörkare än vingarnes lärg. På 
bakvingarne saknas subradialgrenen och framvingarnes styloid- 
gren är alltid enkel. Bakvingarnes oberoende nerv är stundom 
förenad med styloidgrenen i en gemensam stam och grenarne 
al samma vingars bakre mediannerv äro alltid ganska korta. 
Larvens säck är 6 linier lång och belagd med grofva, långs- 
liggande, bakåt frånstående grässtråfragmen fer. Såckarne finnas 
oftast i gräset eller vid foten af trädstammar. 

t 

2, Svartgråa Säckdragaren, 

(Ps. opacella H. 9.) 
Alis maris nigricante cinereis, subhyalinis, ciliis ni- 

gro-fuscis;; corpore magno fusto-cinereo hirsuto, infra ad 
anum albido. 

Femina flavicans, segmentis tribus primis nitide fu- 
sco-maculatis. 

7 
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Hannens vingar svartaktigt gråa, halft genomskinliga, 
med svartbruna fransar; kroppen stor brungråaktigt luden, 
undertill vid anus hvitaktig. 

Honan gulaktig, de trenne första segmenterne prydda 
med glänsande svartbruna fläckar. 

Syn. Psyche opacella H. S. System, Bearb. 2.20. 
fig. 102. Neue Schm, 2. 3. Bruand Monogr, I. 35. 
a. b Kays. Schm, 188. Heinem. Schm, 182, 
Psyche fenella Newm, Zool. 1851, App. p. 
94—99. 

Vi intaga bland Skandinaviens fjärilar denna art för vi- 

dare efterforskning på grund af Stauding ers uppgift (Stett. 

Ent, Zeit, 1861 p. 361), att han under slutet af Maj månad 

funnit vid Bossekop i Noriges Finmark säckar af en Psyche, 

som han anser sanmolikast tillhöra denna art, I Juli månad 

fann han ytterligare säckar, som innehöllo fullvuxsna larver, 

men han lyckades icke erhålla någon fjäril af dem, emedan de 

alla dogo under vintren. Den tillhör i öfriga Europa mera alp- 

regionerne än de andra här anförda samslägtingarne och går 

i Harz, Riesengebirge och i Salzburger alperne temligen högt öt- 

ver hafvet. Den bör sökas på torra platsar i skogen, der den 

fäster sina säckar på trädstammar och stenar, 

Beskr. Hanne. Till vingformen liknar den närmast 
föregående art, men fram vingarnes utkant äfvensom deras 
bakre hörn är mera afrundad; hakvingarnes inkant är kor- 
tare, så att abdomen räcker utom analbtörnet. Kroppen är 
temligen stor, brungråaktigt luden, undertill mot anus hvitak- 
tig. Antennerne bruna, lika långa med hälften af framvingar- 
nes främre kant. MWVingarne svartaktigt gråa, halft genomskin- 
liga med svartbruna fransar.  Bakvingarne sakna subradialgren 
och framvingarnes styloidgren är alltid enkel.  Bakvingarnes 
oberoende nerv högst sällan förenad med styloidgrenen i ge- 
mensam stam, | 

Honan är vingul med bruna, glänsande sköldar på de 
tre främsta kroppsringarne, 

Larvens säck är cylindrisk, betäckt med grofva gräs- 
fragmenter eller blad och barkpartiklar, som baktill äro från- 
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stående, Bakåt afsmalnar säcken temligen betydligt, Till for- 
men liknar den närmast säcken hos Allmänna Grässpinnaren, 
men den är betydligt mindre, ej mer än 9—10 lin, lång. 

III.  Hårvingeslägtet. 
(Trichopsyche n. gen.) 

(Psyche Awet.) 

Lamelle antennarum brevissime, erga apicem haud 
breviores. Antenne quarta parte marginis anterioris 
al. anticarum non longiores. Cilim alarum breves. Ale 
tenues, diaphane, squamis destitute, sed pilis rarioribus 
tecte Costa subcostalis al. posticarum usque ad 
basin libera, nec cum costa mediana per costam transver- 
sam conjuncta; ureola subcostalis itaque aperta. Ramu- 
lus carpalis al. anticarum biramosus; Tramulus 
styloideus etiam biramosus. Ramulus subra- 
dialis al. posticarum plerumque adest. Costa in- 
dependens al. posticarum cum ramulo styloideo in 
trunco communi sepe conjunceta. Ramulus radialis 
al. anticarum interdum decst. 

Lamellerne på antennerne ganska korta, mot spetsen 
föga kortare, Antennerne icke längre än fjerdedelen af 
framvingarnes framkant. Vingarnes fransar korta, Vin- 
garne tunna, genomskinliga, saknande fjäll, men täckta med 
glesa hår. Subcecostalnerven på bakvingarne ända till ba- 
sen fri och icke genom tvernery förenad med mediannerven; 
subcostalfältet således öppet. Carpalgrenen på framvingar- 
ne tvågrenig; styloidgrenen likaså. Subradialgren 
på bakvingarne finnes merendels. Den oberoende nerven 
på bakvingarne ofta förenad med styloidgrenen i en kort stam. 
Radialgrenen på framvingarne saknas stundom, 

Af detta slägte har ännu icke någon art blifvit funnen i- 
nom vår faunas område, men vi intaga beskrifning å följan- 
de för att fästa forskares uppmärksamhet vid dess efter- 

sökande. 

Allmänna Hårvingen. (Tr. fusca, Haw.) 

Hannens vingar tunna, genomskinliga, ljust brungråa; 
kroppen smärt ; thorax rödbrun; abdomen hvitgrå eller: gulgrå, 
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Honan rostborun med rostgult hufvud; vid anus och på 
kruppsidorne hvitaktig. 

Syn. Bomb. fusca Haw. Lopid. Britt, 157, Psyche 
fusca Bruand. Monogr. II. 47, a. ce. Psyche calvel- 
la Ochs. Schm, III 172. H. S. 2, 20, Kay s. Schm. 
188. Heinem, Schm. 180. Tinea hirsutella 
Hiibn, Tin, tab. 1. fig. 3. 

Arten är anträffad nordligast vid Wismar, men förekom- 
mer äfven temligen högt upp bland alperne, så att den san- 
nolikt kan finnas inom Norige. Abdomen räcker ej utom bak- 
vingarnes analbörn. Vingarne äro temligen breda; de främre 
med bred, afrundad spets; de bakre temligen trubbiga. Huf- 
vud och thorax äfvensom antenner rödbruna, Abdomen brun- 
grå, hvitgrä eller gulgrå, Vanligen saknas radialgrenen på 
framvingarne och subradialgrenen på bakvingarne finnes, Den 
saknas endast hos en varietet, som blilvit ansedd för egen art 
(Standfussii W ocke) och som synes tillhöra alpregionen, 
Flygtiden infaller i Maj och Juni, Larven lefver på löfträd, 
gräsarter och blåbärsbuskar, isynnerhet på sanka ställen, Säc- 
ken är 6—7 lin, lång, långsträckt, oregelbundet belagd med 
små bitar af blad och gräs, men icke med grässtjelkar, 

IV.  Slidbärare-slägtet. 
(Carehesiopsyche n. gen.) 

(Psyche Auct.) 

Lamelle antennarum longissimae, versus apicem haud 
breviores. Antenn & dimidia parte marginis anterioris 
al. anticarum breviores, Cilimé alarum presertim versus 
angulum analem longiores. Costa subcostalis al. 
posticarum plane nulla; costa mediana antérior areolam 
discoidalem antice sola terminat. Ramulus carpalis 
al. ant. semper simplex, rarius cum rTamulo metacarpuli 
in trunco brevissimo conjunctus. Ramulus styloi- 
dewus al. ant. simplex. Ramulus. subradialis al, 
post. nullus. Costa independens al. post. etiam 
nulla, Alme aut. ecrasse, squamis tecteée) aut tenues dia- 
phane pilis rarioribus tecte. 

Lamollerne på antennerne ganska långa, mot spetsen 
föga kortare. Antennerne kortare än hälften af framvin- 
-gBarnes främre kant. VMingarnes fransar, isynnerhet mot a- 
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nalhörnet ganska långa, $Suwubewostalnerven på bakvin- 
garne saknas helt och hållet; den främre mediannerven begrän- 
sar ensam diskfältet framtill. Carpalgrenen på framvin- 
garne alltid enkel; sällan förenad med metacarpalgrenen i en 
kort gemensam stam. Styloidgrenen på framvingarne 
enkel. Subradialgrenen på bakvingarne saknas; den 
oberoende nerven likaså. Vingarne antingen tjocka 
och täckta med fjäll, eller tunna genomskinliga och täckta med 
glesa hår. 

Slägtet skiljer sig trän föregående icke blott genom nu gif- 
na karakterer, utan äfven genom vingarnes form, De främre 
hafva nemligen fullständigt afrundadt inre hörn och starkt böjd 
utkant. Larvens säck är också beklädd med sand och jordpar- 
tiklar jemte vextdelar, hvilket icke är förhållandet med föregå- 
ende slägtens, Af sligtet har hittills icke någon art blifvit fun- 
nen inom Skandinaviens område, men då arterne mera än före- 
gående slägtens tillhöra bergstrakterne, är det icke osannolikt, att 
en och annan kan träffas äfven i sådane trakter på vår halfö, 
när dessa blifva mera undersökta än hittills, Vi intaga 
derföre här korta diagnoser på de flesta hithörande europeiska 
species. 

'arehesiopsyeche plumifera. (Ziegl) 

Vingarne glaslika, föga glänsande, svartaktiga, tunnt hå- 
riga; kroppen tätt svartluden, ej räckande utom analhörnet; 
carpal- och metacarpalgrenarne på framvingarne förenade i 
gemensam stam, 

Syn. Psyche plumifera Ochs, Schm, III. 176. H. 
S. 2, 22. fig. 103. Kays. Schm. 189. Heinem, 
Schm. 182. Ps. plumiferella Bruand. Monogr. IL. 
45 a. b. 

Förekommer på Alperna i Schweitz och Tyrolen under A- 
pril och Maj månader. Den flyger i solskenet, men endast på 
föremiddagen i skaror, och går ända till 8,000 fot öfver hafs- 
ytan. Larvens säck är oformlig, beklädd med sand, gräs och 
bladbitar. 

Carchesiopsyehe muscella. (W. V.) 

Vingarne glaslika, glänsande, breda, svartaktiga, tunnt håri- 
ga ; kroppen svartluden, ej räckande utom analhörnet; carpal- 
och metacarpalgrenarne på framvingarne ej förenade i gemen- 
sam stam, 
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Syn. Tinea muscella W. V. p. 133. Hibn. Tin, 
t. 2. f. 8 Bomb, muscella Fabr, E. SS; HL 1, 
482. Psyche muscella Ochs. Schm. HI 174, H. S 
2. 22. Bruand. Monogr, II, 44, Kay s. Schm, 189. 
Heinem, Schm. 183. 

Förekommer på skogsängar och gräsrika skogskantor nord- 
ligast i Lifland under April och Maj månader, I södra Euro- 
pa träffas den temligen högt upp på Alperne, 

Carechesiopsyche anvgustella. (I. 5) 

Vingarne glaskka, starkt glänsande, smala, svartaktiga, med 
mörkare fransar, kroppen svartluden, stor och lång, räckande 
utom analhörnet; carpal- och metacarpalgrenarne på framvin- 
garne ej förenade i gemensam stam. 

Psyche angustella H. S. Syst. Bearb, 2. 22. f. 104, 
Kays. Schm, 189. Heinem, Schm, 183. Bomb, 
atra Esp. Schm, III. 230, t. 44, fig. 7. Psyche sto- 
moxella Boisd. Ann. Soc. Fr. 1852. p. XXL Bru- 
and. Monogr, p. 62. tab. I. 39. a-c. 

Finnes i S. Europas Alpdalar. Säcken är långsträckt, be- 
klädd med fina, på längden lagda, bakåt knappt frånstående blad- 
bitar och grässtjelkar. Hannen skiljes lätt från föregående ge- 
nom de smala vingarne, hvilka äro dubbelt så långa som breda. 

Carehesiopsyche plumistrella. (Hibn) 
Vingarne ogenomskinliga, tätt fjällbelagda, svartbruna, sma- 

la och långa; kroppen smärt och lång, räckande utom analhör- 
net, med långa framstående hår på hufvudet; carpal- och meta- 
carpal-grenarne på framvingarne ej förenade i gemensam stam. 

Syn, Tinea plumistrella Hibn. Tin, p. 14, t, 31. 
f. 213. Psyche plumistrella H. S, Syst. Bearb, 2. 21, 
Bruand. Monogr. II 46. a-d Kays. Schm. 190. 
Heinem, Schm, 183. Ps. plumigerella Dup. Lepid. 
IV. 56. 3. 

Förekommer på ängarne i Kärnthens, Krains, Tyrolens, 
Steiermarks och Frankrikes Alper ända till 8000 fots höjd öf- 
ver hafvet under Juni och Juli månader, 

Carchesiopsyche hirsutella. (W. V.) 
Vingarne ogenomskinliga, tätt fjällbelagda, svartgråa, sma- 

Ia och långa: kroppen smärt tunnt hårig, men hinner på långt 
när ej till analhörnet; carpal- och metacarpalgrenarne på fram- 
vingarne ej förenade i gemensam stam, 
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Syn, Tinea hirsutella W. V. 318. Psyche hirsutella 
Ochs Schm. III. 173. H.S, 2. 21. fig. 109. Bruand. 
Monogr, t. I, 40, a-f. Kays. Schm. 190. Heinem 
Schm, 183. 

Äfvenledes en alpinsk art. Den förekommer i Maj på 
gräsrika ställen på Österrikes, Bayerns och Schweitz Alper. 
Larven lefver på Festaea ovina och elatior samt på Tussi- 
lago alpina, 

HM 

v. ram. ACHALINOPTERYGIDE. 
(WALLENGR.) 

Antenn longiores, maris longius, femine brevius 
pectinate aut serrate, Palpi plerumque breves, rarius 
elongati, rostriformes, purrecti. Lingua hrevissima, sape 
fere nulla, rarissime elongata, spiralis. Ale late, ample; 
retinaculum nullum. Pedes calearibus prediti, Costa 
costalis al. anticarum adest, sed in alis postieis deest. 
Coste abdominales al. posticarum 1—2, sed costa 
dorsalis al. anticarum tanlum wrica. Areola discoi- 
dalis al. omnium indivisa. Costa independens 
al. anticarum aut adest avt deest. Costa subeosta- 
lis al. anticearum ramulum nullum, sed posticarum inter- 
dum ramulum wnicum emittens, Areola invectitia 
deest. Costa subcostualis al. posticarum usque ad 
basin libera, interdum ex areola subeostali clausa oriens. 

Areolu radialis al anticarum deest. Oviductus femina 
nullus. 

Antennerne temligen långa, hos hannen längre, men 
hos honan kortare kammade eler sågtande. Palperne mer- 
endels korta, sällan långsträckta, framåt utdragna och näbblika. 
Tungan mycket kort, ofta nästan ingen, mycket sällan lång 
och spiraltormig. Vingarne breda och vida; hållhaken in- 
gen, Föttermne lörsedde med sporrar. Costalnery fin- 
nes på framvingarne men saknas på bakvingarne, A bdomi- 
nalnerverne på bakvingarne 1—-2, men 'dorsalnerven på 
framvingarne endast en. Diskfältet på alla vingarne ude- 
ladt. Oberoendenerven antingen finnes eller saknas på 
fromvingarne, Subeostalnerven på framvingarne utsän- 
der ingen, men på bakvingarne stundom en gren. Inskjut- 
ningsfält saknas, Subecostalnerven på bakvingarne 
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ända till basen: fri, stundom upprinhande från ett slutet subco- 
stalfält. Radialfält på framvingarne saknas; Äggle- 
daren hos homan ingen. 

Familjen, som omfattar alla do egentlige Spinnarne, skiljes 

från öfriga genom frånvaro af hållhake på framvingarne. Häruti 
liknar den: endast Hepioliderne, men har på bakfötterne spor- 

rar, hvilka de sistnämde sakna, samt ega diskfälten odelade. 

Dess arter äro spridda i alla Zoner och äfven den högre nor- 

den;har/ sina representanter af familjen; likväl är antalet störst 

inom den Heta Zonen. Der förekomma ock de arfer, som ge- 

nom det silke de bereda, hafva blifvit vigtiga för oeconomien. 

En del af dessa hafva redan en längre tid varit så att säga do- 

mestiserade i vår verldsdel och äfven: Sverige har sökt tillegna 

sig den egentlige Silkespinnaren (Sericaria mori). Första bör- 
jan härmed skedde 1735 af Trievald och företaget blef se- 

dan af drottning L owvisa Ulrika uppmuntradt, Planterin- 

gar af mulbärsträd, hvars blad utgöra larvens näring, anlades 

på flera ställen i riket, serdeles i Skåne; men då dessa under 

hårda vintrar togo skada och silkesafkastningen icke svarade 

mot kostnaden, blef hela företaget öfvergifvet. För omkr. 30 

år sedan upplifvades det ånyo genom ett för ändamålet bildadt 

sällskap i Stockholm, hvilket ännu fortfar och kostnadsfritt ut- 

delar plantor af mulbärsträd och ägg af fjärilen. 
- 

Familjen indelas i flera underafdelningar, såsonv af följände 

schema synes: 

I:o. Coste abdominales al. posticarum 2. (Bakvingarnes 
abdominalnerver 2) 

1) Costa independens al. ant. ex angulo areoleé dis- 
coidalis posteriore oriens, (Framviogarnes oberoen- 
de nerv upprinner ur diskrältets bakre hörn.) 

BOMBYCOIDA. 

2) Costa independens al, ant. ad angulum areole di- 
coidalis anteriorem propius oriens. (Framvingarnes 
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oberoende nerv upprinner närmare (iskfältets främre 
hörn, STRIPHNOPTERRYGIDAE. 

IU:o Costa abdominalis al. posticarum tantum I distinota. 
(Bakvingarnes abdominalnerv endast en enda tydlig.) 

1) Costa independens”al. ant. ex angulo areole discoi- 
dalis posteriore oriens. (Framvingarnes oberoende 
nerv upprinner ur diskfälterts bakre hörn.) 

ENDROMOIDE ZE. 

2) Costa independens al. ant. ex angulo areol< discoi- 
dalis anteriore oriens. = (Framvingarnes oberoende 
nerv upprinner ur diskfältets främre hörn.) 

SATURNIIDAE. 

1. Trib., BONMBYCOIIDAE. LEACB. 

Antenne utringque pectinate, pectine compresso: fe- 
mine brevius pectinate Il. serrate. Palpi aut longiores, 
subrostriformes aut breves. Lingua fere nulla. Ale 
deflerxe. Coste abdominales al. post.2. Areola 
discoidalis aut aperta aut costula tenui clausa. 
Costa independens al. omnium ex angulo posterio- 
ore areol discoidalis oriens. Costa dorsalis al. an- 
ticarum radice simplice e basi oriens. Costa subeo- 
stalis al. posticarum aut ad basin libera aut ibi areolam 
subcostalem clausam formans, aut ad basin cum costa me- 
diana arcte conjuncta, semper ad rumulum vradialem ap- 
proximata et ramulos erga marginem ale anteriorem 
plerumque emittens. Calcaria pedum posticorum 2. 
Ungues tarsorum breves. 

Antennerne på båda sidor om skaftet kammade; kam- 

men sammantryckt; honans antenner med korta kamlameller 
eller sågtandade. Palperne antingen långa, näbblormiga, 

eller korta. Tungan nästan ingen, Vingarne bakåt och 
nedåt böjda. Abdaminalnerverne på bakvingarne 2. 
Diskfältet antingen öppet, eller slutet af en fin tvernerv, 

Oberoende nerven upprinner på alla vingarne ur disk- 
fältets bakre hörn. Dorsalnerven på framvingarne kom- 
mer från basen med enkel rot. Subcostalnerven på 
bakvingarne antingen vid basen fri och der bildande ett slutet 
subeostalfält, eller vid basen nära förenad med mediannerven, 
men alltid närmad intill radialgrenen och merendels utsändan- 

8 
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de flera grenar mot VYingens fråmkant. Sporrane på bak- 
benen 2. Klorna på tarserne korta, 

"Gruppen är ganska rik på arter inom Europa. Dess lar- 

ver undergå icke sin förvandling i jorden såsom hos följande, 

utan spinna omkring sig en mer eller mindre stark kokong af 

silke, hvilken hos en del arter tillochmed är något pergament- 

artad, Denne fästes vid en gren, uti en springa eller på an- 

nat tjenligt ställe ofvan jord, Under larvtillståndet göra en stor 

del arter betydlig skada på träd och buskar, "då de förekomma 

i större mängd och äro derföre vådliga för skogar, trädgårdar 

och andra planteringar. 

Nästan alla nyare Författare hafva ansett de till gruppen 

hörande arter utgöra endast ett slägte, men såväl olikheten i 

metamorphosen som väsentliga olikheter emellan de fullbildade 

insekterne berättiga och nödsaka till gruppens fördelande i flera 

genera, lika mycket som bland andra grupper, hvilket ännu 

mera faller i ögonen om: man tager hänsyn till de utomeuro- 

peiska arterne, Othsenheimer har derföreé redan sam- 

manställt arterne i serskilda -sectioner, utan att likväl upphöja 

dessa till sjelfständiga genera, Stephens har deremot med 

"mera consequens uttagit steget och det är hufvudsakligen dé af 

honom föreslagna slägtnamnen, som vi nedanföre begagna, då 

vi enligt följande öfversigt gruppera de till vår fauna hörande 

arter i sjelfständiga slägten: 

1:o.. Costa subcostalis rumulum nullum ex areolu subeostali 

al. posticarum erga marginem anteriorem emittens. 

; (Subeostalneryen utsänder mot framkanten ingen gren från 

bakvingarnes subcostalfält.) BOMBYX. 

Il:o. Costa subcostalis ramulum saltem unicum erga margi- 

nem anteriorem al. posticarum emittens. '(Subcostal- 

nerven sänder åtminstone en gren mot bakvingarnes fram- 

kant.) 

a) Areola subcostalis clausa al. posticarum nulla. (In- 
tet slutet subcostalfält på bakvingarne.) 
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1) Ramulus carpalis, metacarpalis et sesamoideus al. 
änticarum in truneo communi conjuneti ex angulo 
anteriore åreole discoidalis orientes. (Framvingar- 
nes carpal-, metacarpal- och sesamoidgrenar upprinna 
från främre hörnet af diskfältet förenade i en gemen- 
sam stam.) i TRICHIURA., 

2) Ramulus metacarpalis et sesamoideus al. ant. in 
trunco communi conjuneti ex äugulo anteriore” are- 
ol& ”discoidalis orientes. (Fråmvingarnes metacar- 
päl- och sesamoidgrenar upprinnå från Idiskfältets 
främre hörn förenade i en stam.) = 0 

JR POECILOCAMPA. 

b) Areola subeostalis clausa al. post. adest, sed areola 
discoidali multo minor. (Slutet subcostalfält finnes på 
bakvingarne, men är mycket mindre än diskfältet.) 

1) Costa subcostalis al, post. sola ex areola subco- 
stali, sed. ramulus radialis' ex areola discoidali 
orientes. (Bakvingarnes subcostalnery kommer en- 
sam frän subcostalfältet och radialgrenen från disk- 
fältet.) c : CLISIOCAMPA. 

2) Costa subcostalis et, ramulus radialis al. post. ex 
areola subeostali orientes, (Bakvingarnes subeo- 

stalnerv och radialgren komma båda från subcostal- 

fältet. 

(1) Palpi brevissimi; indistincti, hirsutissimit. (Pal- 

"pernée' mycket korta, otydliga och Indna.) 
| ERIOGASTER. 

(2) Palpi distincti, squamato-pilosi. " (Palperne tyd- 
"= liga, fjällhårige.) 

(a) Pedes tantum in tibiis hirsuti. (Fötterne en- 
dast in på tibierne ludna,) 

x) Costa independens et ramulus styloideus 
al. post. ex angulo posteriore areole& dis- 
eoidalis separatim orientes; (Bakvingarnes 
oberoende nerv och styloidgren utgå ur disk- 
fältets bakre hörn skilda från hvarandra.) 

: VIL ACHNOCAMPA. 

+) Costa independens et ramulus styloideus 
al. post. in trunco communi conjuneti ex 
angulo posteriore areol: discoidalis orien- 
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tes. (Bakvingarnes oberoende nerv cch stys 
loidgren utgå ur diskfältets bakre hörn för- 
enade i en kort stam.) EUTRICHIA. 

(b) Pedes usque in tarsis hirsutissimi. (Fötterne 
ända in på tarserne starkt ludna.) 

LOBOCAMPA. 

ec) Areola subcostalis al. post. celausa adest, sed areola 
discoidali major I. ei magnitudine equalis. (Slutet 
subcostalfält finnes på bakvingarne lika stort med eller 
större än diskfältet.) 

1) Palpi elongati, subrostriformes. (Palperne långa, 
förlängda i form af näbb.) 

(1) Costa subcostalis al. post. simplex. (Bakvingar- 
nes subcostalnerv enkel.) ODONESTIS. 

(2) Costa subcostalis al, post. bifurcata. (Bakvin- 
garnes subcostalnerv tvågafflad.) 

GASTROPACHA. 

2) Palpi breviores, normales. (Palperne kortare, nor 
mala.) 
(1) Costa independens et ramulus styloideus al. 

post. in trunco communi conjuncti, ex angulo 

posteriore areole discoidalis orientes. (Bakvin- 
garnes oberoende nerv och styloidgren utgå ur 
diskfältets bakre hörn förenade i en kort stam.) 

AMMATOCAMPA. 

(2) Costa independens et ramulus styloideus al. 
post. ex angulo posteriore areole& discoidalis 
separatim orientes. (Bakvingarnes oberoende nerv 
och styloidgren utgå ur diskfältets bakre hörn skil- 
da från hvarandra.) ARCTORNIS. 

I. Spinnare-slågtet. 
(Bombyx. LIN, BOISD.) 

Antenne bipectinate, lamellis maris longissimis, 
femine brevioribus. Oculi antice nudi, postice parce pi- 
losi. Palpi squamato-pilosi, distincti, subporrecti, obtusi, 
eapite non longiores; articulo ultimo brevissimo, subpendulo, 
comico. Lingua hrevissima. Ale crasse. Costa 
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subecostalis al. posticarum ramulum nullum ex areola 
subcostali erga marginem anteriorem mittens. Areola 
subcostali causa al. post. adest, per ceontagionem co- 
sim subeostalis et ramuli radialis, ex apice ejus orientium, 
formata, areola discoidali minor. Ramulus subradi- 
alis al. ant. biramosus ; ramuli ejus longissimi, ramulo 
carpoli fere equales; ramulus carpalis e margine anteriore, 
ramulus metacarpalis el ramulus sesamoideus ex angulo an- 
teriore areolÅ& discoidalis separatim orientes. Ramulus 
subradialis al. post. sola ex angulo anteriore, costa 
independens et ramulus styloideus ex angulo posteriore are- 
olÅ& discoidalis separatim orientes. Costa transvers a, 
areolam discoidalem al. post. elaudens, valde obliqua et 
geniculata, reliquis fere mqualis. Larva solitaria, pilis 
brevioribus, intricatis, densis wvestita; tacta se contorquit. 
Pupa nuda, obtusa, folliculo oblongo-ovali, coriaceo. 

Antennerne kammade med två rader lammeller, som hos 
hannen äro ganska långa, hos honan deremot kortare, Ögonen 
framtill nakna, baktill glest håriga. Palpern e fjällhåriga, 
tydliga, framåtrigtade, trubbiga, icke längre än hufvudet; sista 
leden ganska kort, något lutande, konisk. Tungan ganska 
kort. Vingarne tjocka, Subcostalnerven på bakvin- 
garne sänder ur subcostalfältet ingen gren mot framkanten. 
Slutet subecostaltfält finnes på bakvingarne, hvilket 
bildas derigenom att subcostalnerven vidrör radialgrenen, båda 
utgående från spetsen af samma fält; detta är mindre än disk- 
fältet. Subradialgrenen på framvingarne tvågrenig; 
dess grenar långa och nästan lika med carpalgrenen; denne 
sednare upprinner från framkanten, men metacarpal- och sesa- 

moidgrenarne upprinna från främre hörnet al diskfältet och äro 
sinsemellan skilda, Subradialgrenen på bakvingarne 
kommer ensam från främre hörnet, men den oberoende nerven 
och styloidgrenen, som äro sins emellan skilda, komma från 
bakre hörnet af diskfältet. Tvernerven, som sluter bak- 
vingarnes diskfält, är mycket snedgående och starkt knäböjd, 
men lik de öfriga. Larven lefver enslig och är beklädd med 
korta, täta, sammanfiltade hår; vidrörd rullar den sig samman, 

Pupan naken, trubbig; kokongen aflångt äggformig, perga- 
mentartad, 

Hithörande arter utmärkas genom tjocka, med fjäll tätt 

belagda vingar, hvilka i utkanterne äro helbräddade. De äro 

i rörelse blott om aftnarne och under natten; endast hannarne 
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flyga äfven någon»,gång midt.på, dagen, men, mera, ofta, sent på, 

eftermiddagarne innan solen ännu är nedgången. Såväl pålåg- 

landet som uti fjelltrakter förekomma  slägtets, arter. Utan att 

egentligen lefva i större. samhällen, träffas likväl en del arters, 

larver till större antal ofta på samma buske eller träd och för- 

orsaka då ej obetydlig. skada, Larverne. äro. tätare ludna än 

hos de flesta öfriga tillgruppen hörande slägten och öfvervintra 

uti halfynxet tillstånd på marken under mossa, nedfallna lök, o, 

m, d. Ur vinterlägret: framkomma: des på: våren: samt förpupas 

under sommarns lopp. Kokongerne fästas vanligen vid enstjelk 

eller: gren och: äro tjocka, fasta. och, hårda till. sin. konsitens. 

Fjärilarnes flygt är mycket snabb, hoppande och liksom vågig. 

1. Ekspinnaren. (B, quercus Lin) 

Alis maris brunneis, femine testaceo-ochraceis fascia trans- 
versa flava; anticis macula parva discoidali albida, 

Vingarne, hos hannen kastaniebruna, hos honan ockragula, 
med ett gult tverband; de främre med en liten hvitaktig 

diskfläck. 

Syn. Bombyx quercus Lin. S, N. I. 2. 814, 25. 
F. 8, 293, 1106. Fabr E, S, III, 1.423. 53. Leche 
et Udd m, Diss, 30. 59. Hibn. Bomb, t. 39, f. 225. 
God, Lep. IV. 95. t. 9, f. 1. 2. Boisd, Ind 71. 581. 
Zett. Ius. Lapp. 925. 2. Bohem, Bomb. Sv. 140,9. 
Gastropacha quercus Ochs. Schm, III, 71. 581. Kays; 
Schm. 204, Heinem. Schm. I, p. 205. 

Ekespinnaren, som är en af Skandinaviens största och 

vackraste arter inom denna grupp, förekommer öfver allt i Dan= 

mark, södra och medlersta Sverige och isödra delarne af Norige 

uti skogar, der ek, björk och vide samt andra pilarter vexa. 

Den går älven temligen högt mot norden, ehuru han dor är 

mera sparsam. Uti Helsingland har den af Aurivillius 

blifvit funnen vid Forsa och från södra Lappmarkerne äro ex- 

emplar af Zetterstedt hemförda, hvilka blifvit fångade 

vid Lycksele. Uti Norige träffas arten åtminstone ända till 



63 

"Dowre (Sieblke), och på tjellen: stiger den nära upptill träd- 

gränsen. Flygtiden infaller i Juni och Juli månader. "Utom åf 

nämnde trädslag hämtar larven: sin föda äfven af bok, poppel, 

slånbusken, hallon, al och körsbärsträd, samt förorsakar ej rin- 

ga skada i trädgårdar, då han någon gång uppträder talrikt, 

Han upptäckes likväl lätt och bör bortplockas. Oftast träffas 

han dock på videbuskar, 'hyargs blad han företrädesvis tyckes 

älska, I Augusti klöckes han ur ägget, går i vinterläger då 

frost börjar infalla, hvarefter han följande året åter framkommer 

och är glupskare än föregående höst. I Maj eller Juni för- 

vandlas han till pupa, hvilken åtminstone i södra örterne van- 

ligen efter en månads förlopp lemmar fullbildad fjäril, men högre 

mot norden, såsom i Helsingland, skall pupan enligt Awuri- 

villius öfvervintra och först kläckas följande våren, ' Honan 

till denna art påstås kunna utan föregående parning lägga frö- 

bara ägg. Så berättar Plieninger (Wirtemb. Natur, 

Jahresh, I. 1848) att en hona, som hos honom kläckts vch'ge- 

nast blilvit uppstucken, laggt ägg utan föregående parning och 

att larver derur framkommit. Försök i denna rikthing hafva 

likväl af oss blifvit gjurda, men aldrig haft sådan utgång. 

Beskr. Antennernes skaft gult; lamellerne ljusbruna, 

Hufvud, thorax och abdomen hos hannen kastaniebruna, hos 
«honan ockragula. Bröstet och abdomen mnndertill hos båda 
könen gula, 

Hannen, Vingarne ofvan mörkt kastaniebruna med ett 
gemensamt ljusgult tverband utanföre diskfältet. Detta band är 

inåt skarpt skildt från grundfärgen, men ntåt är det mera obe- 
gränsadt och sammanflytande med grunden, På bakvingarne är 
bandet jemnt bågböjlt, men på framvingarne bildar det midt 
mot diskfältet en krök utåt. Vid diskrfältets slut finnes på fram- 
vingarne en liten hvit, mer eller mindre kantig fläck, somi kan- 
terne' är fint begränsad med svart. - Undertill äro alla vingarne 
från basen utöfver disken kastaniebruna, men derefter ljusgula, 
endast i utkanterne mer eller mindre bredt brunpudrade. Fran- 
sarne äro på frumvingarne bruna, men på bakvingarne gula, 
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Honan är merendels större och vingarnes förg är på bå- 
da sidor ockragul, från basen till det blekgula tverbandet, som 
liknar hannens, mörkare, men derefter ljusare. Framvingarnes 
hvita fläck såsom hos hannen, men något större. Fransarne 

äro gula, 

Larven är betäckt med grågult eller brupgult hår samt 
eger på ryggen af hvarje kroppsring ett bredt sammetssvart 
tverband. På sidorne af hvarje kroppsring stå tvenne hvita 
punkter och öfver fötterna en hvit streck, hvarifrån hvita sned- 
streck äro dragna nedåt. Andhälen äro bruna, omgifna hvar- 
dera med en hvit ring. Fullvuxen är den omkring 3 tum lång. 

Pupan är slät, trubbig, mörkbrun med svartaktiga ving- 
slidor samt på abdominalregionen ljusare segmentkanter. Ko- 
kongen brungrå. ; 

Äggen aflängt rundade, blekt bruna. 

2. HKlöfverspinnaren. (B. trifolii W. V.) 

Alis ferrugineis, anticis supru macula parva disci alba 
lineaque arcuata pallida; postieis immaculutis. 

Vingarne rostbruna; de främre ofvan försedde med en liten 

hvit diskfläck och en böjd blek tverlinea; de bakre ofläckade. 

Syn. Bombyx trifolii W. VIP. DT, 4 BADIN, 

SKI 1 425:0 52. Hälban; Bomb: ot: 30rfö rare 
God. Lepid. IV. 99. t. 9. f. 3. 4. Boisd, Ind. 71, 
582, Icon. II, 158. t. 65. f. 2. Bohem Bomb. Sv. 

141. 10. Gastropacha trifolii Ochs. Schm, II, 262.9. 

Kays. 204, t. 66, Heinem. Schm I. p. 206. 

Arten är inom Danmark och södra Sverige en af de all- 

männare inom gruppen, men i medlersta Sverige är han säll- 

syntare, Nordligast är han anmärkt vid Stockholm (Boh e m.) 

samt förekommer äfven i Westergötland (Bjerkander), 

Småland (Bohem.), Bohuslän (Wahlb.) och på Gottland 

(Zett.), men är ännu icke träffad ioom Norige. Flygtiden in- 

faller i Juli och Augusti månader. Larven kläckes ur ägget 

om hösten och öfvervintrar på lika sätt som föregående art 

samt förpupar sig följande året i Juni månad, då den 

efter omkring en månade förlopp gifver fjäril. Larven lefver 
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aldrig såsom föregående art på träd eller buskar, utan anlitar 

endast låga vexter och gräs såsom föda, Isynnerhet Klöfverar- 

terne, Meditago, Plantago och Hierucium blifva af honom an- 

gripna och der dessa vexa, träffas han ofta ganska talrik isyn- 

nerhet om våren. Likväl är den skada obetydlig, som han för- 

orsakar, 

Beskr, Antennernes skaft ljusgult; lamellerne ljusbruna, 
Hufvud, thorax och abdomen rostbruna, 

Hanne. Vingarne ofvan rostbruna; de bakre utan all 
teckning, men de främre hafva vid diskfältets slut en liten, hvit 

fläck, som är fint omgifven med svart, samt utanföre denna en 
blek, hvitgulaktig tverlinea, som både inåt och utåt är skarpt skild 
från grundfärgen. Undertill äro vingarne rödbruna och antingen 
alldeles utan eller med en gemensam blekare tverlinea. 

Honan är aldeles lik hannen, endast större och något 
blekare till färgen. 

Larven är smärtare och smidigare än föregående arts, 

öfver allt tätt betäckt med mjuka, gula, sammanfiltade hår, och 
eger en vid ledfogningarne genombruten blekgul sidoilinea samt 
på ryggen ett svartblått, hvitpunkteradt tverband i hvarje seg- 
mentkant. 

Pupan är gulbrun och hvilar i en rödgulaktig kokong. 

Anm. För vidare efterforskning inom Danmark och S. 
Sverige intaga vi här en kort beskrifning på följande fjäril, 
som af flera författare anses såsom skild art, men al de 

flesta nyare betraktas blott såsom varietet al föregående: 

Bombyx medicaginis. Borkh. 

Vingarne gulgråa; de främre ofvan försedde med en liten, 
hvit diskfläck och en böjd blek tverlinea; de bakre med antyd- 

ning till en blek tverlinea; vingarne undertill med ett rostbrunt 
tverband. 

Syn. Bombyx medicaginis Borkh. Rhein. Mag, 
[, 363. 217, Gastropacha medicaginis Ochs. Schm, 
I, 264. Kays. Schm, 205. t. 66. Bomb. trifolii 
E sp. Schm; It. 15176 1-6. 

Arten eller varieteteon förekommer på de flesta ställen i 
Tyskland ända upp till Östersjön, men har ännu ej blifvit an- 

9 
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märkt inom något af de Skandinaviska rikena. Den har lef- 
nadssätt gemensamt med föregående, och dess larv lefver på 
samma vexter, men skall vara brungul med mörkbrunt tverband 
på ryggen i hvarje segmentkant samt ega hvita snedstreck på 
sidorne. Pupans vingslidor ärv ljusbruna och abdomen grön. 

"” Il, Hagtornspinnare-slågtet. 
(Triehiura STEPH.) 

Antennwe bipectinate, lamellis maris longioribus, |e- 
mine brevissimis. Oculi sat dense hirsuti, Palpi capite 
non  longiores pilosissimi articulo ultimo in pilesitate plane 
oculto. Lingu a vixr ulla. Ale erasse. Costa subco- 
stalis al. postieaurum ramulum validum e basi erga mar- 
ginem anteriorem mittens. Areola subacostulis al. 
post. nulla, quoniam costa subceostalis, eum ramulo radiali 
in trunco communi conjuncta, ipsa est ramulus coste medi- 
ane&e superioris et ex illa prope medium areole discoidalis 
oriens. Ramulus subradialis al. ant. biramosus. 
ramuli ejus breves, ramulo earpali dimidio fere breviores; 
ramuluws carpalis, metacarpalis ct sesamoideus, in trunco 
communi conjuncti, ex angulo anteriore ureole diseoidalis 
orientes. Ramulus subradialis al. post. sola ex 
angulo anteriore, costa independens et ramulus styloideus 
ex angulo paosteriore areolm discoidalis separatim orientes. 
Costa transversa, areolam discoidalem al. post. clau- 
dens, valde obliqua et geniculata, reliquis fere cmequalis. 
Larva parce pilosa, verrucis piliferis rarioribus instructa ; 
junior gregutim wvivens. Pupa nuda, obtusa, folliculo 
ovali, duriusculo sericeo. 

Antennerne kammade, med två rader lameller, som 

hos hannen äro längre men hos honan ganska korta. Ögonen 
temligen tätludna. Palperne icke längre än hufvudet, 
ganska håriga, sista leden aldeles dold i hårigheten, Tungan 
nästan ingen. Vingarne tjocka. Subcostalnerven 
på bakvingarne utsänder mot framkanten en stark gren från 
basen. Subeostalfältet på bakvingarne intet, emedan 
subeostalnerven, som är förenad med radialgrenen i en gemen- 
sam stam, sjelf är en gren af öfre mediannerven och upprinner 
från denna nära midten af diskfältet. Subradialgrenen 
på framvingarne tvågrenig; dess grenar korta, nästan hälften 
kortare än carpalgrenen; denne sednare och metacarpalerenen 
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samt sesamoidgrenen komma från diskfältets främre hörn för- 
enade i gemensam stam. Subradialgrenen på bakvin- 
garne kommer ensam från främre hörnet, men den oberoende 
nerver. och styloidgrenen, som äro sinsemellan skilda, komma 
från bakre hörnet af diskfältet. TT vernerven, som sluter 
bakvingarnes diskfält, är mycket snedgående och starkt knäböjd, 
men lik de öfriga. Larven är glest hårig, försedd med nå- 
gra hårbevuxna vårtor och lefver såsom yngre i större sällskap. 
Pupan naken, trubbig; kokongen oval, hårdskalig, bestående 
af silke, 

Detta slägte tillhör såväl låglandet som fjellen, på hvilka 

arterne uppstiga ända in mvt trädgränsen, Arternes vingar äro 

helbräddade och liksom hos föregående tätt belagda med fjäll, 

så att de äro mycket tjocka. Deras larver förekomma, då de 

ännu äro unga, i större samhällen, men sprida sig sedan de 

blifvit mera vuxna. Från föregående slägtes skilja de sig genast 

genom sin mycket glesa härbetäckning, och genom de tydliga 

hårbevuxna vårtorne, hvarmed de äro här och der försedda. De 

öfvervintra liksom föregående slägtes och framkomma ur sitt vin- 

terläger följande våren. Förpupningen sker uti en temligen fast 

kokong, som fästes mellan sammanspunna blad eller vid någon 

gren på den buske, deraf larven hemtat sin näring, men är lik- 

väl icke pergamentartad och så hård som hos föregående slägte. 

Fjärilarnes flygt är temligen snabb, men mera jemn och stadig 

än de egentlige Spinnarnes. Hannarne äro i rörelse äfven un- 

der dagen, men honorne ej förr än under natten. Likväl äro 

dessa mera tröga, Hit hörer inom vår Faunas område icke mer 

än en art: 

Hagtornsspinnaren. (T. crategi Lin.) 

Alis cinereis, anticis fascia transversa lata, extrorsum 
sinuato-dentata, obscuriori; posticis striga obsolete fusca. 

Vingarne hvitgråa, de främre med ett bredt, utåt vägtan- 
dadt, mörkare tverband; de bakre med en otydlig, brun tver- 
strimma, 
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Syn. Bombyx crategi Lin. S. N. I. 2. 823, 48. 
F. 3: 299:11126. Fabr; BE; -S:;-M- 10-460; 166: 
Hibn. Bomb, t, 36. f. 162. God. Lep. 1V. pi 122. 
t. 12.f.3. 4. Boisd, Ind. 70. 574 Zett. Ins. Lapp. 
926. 2. Bohem, Boruhb, Sv. 137. 5. Noctua vitis idee 
Lin, F. 5. 1163. Bomb, mali Fabr. E. 8. II, 1; 
434, 85. Gastropacha crategi Ochs, Schm, III. 278. 
16. Kays. Schm 201. t. 90. Heinem, Schm, I 207. 

Hagtornspinnaren är likaledes en af de allmännare arterne 

inom gruppen. Den förekommer öfver allt i Danmark och södra 

delarne af Sverige uti skogarne, likväl ingenstädes serdeles tal- 

rikt. I medlersta Sverige blir han deremot mera sällsynt, men 

träffas likväl der och hvar på passande lokaler, såsom i Små- 

land och Östergöthland (Bohem.), vid Sköfde (Edgre n) 

och vid Hudiksvall (Aurivillius), samt äfven uti Lappmar- 

kerne, derifrån han blifvit hemförd både af Prof. Zetter- 

stedt, som funnit honom vid Lycksele samt i Umeå lappmark, 

och af Prof. Boheman, I Norrbotten är han funnen vid Calix 

af Scehmaltz. Inom Norige är den ännu endast funnen vid 

Christiania (Siebke). Flygtiden infaller i Augusti och Sep- 

tember månader, men det händer likväl att pupor, som någon 

gång öfvervintra, gifva fjärilar i Maj månad. Larven kläckes 

ur ägggen i September månad samt ölvervintra och träffas åter 

om våren på Hagtorn, Slånbuskar, Vide, Björk, Corylus och 

Mespilus, af hvars blad han hämtar sin föda. Den förpupar 

sig i Juni eller Juli månader, 

Beskr. Antennernes skaft hvitgrått; lamellerne hos han- 
nen svartgråa, hos honan blekbruna, Hufvud, thorax och ab- 
domen hvitgråa med rödaktig anstrykning; de båda förstnämnda 
mörkare, och den sednare med analborste, 

Hanne. Framvingarne ofvan hvitgråa med ett bredt 
svartgrått tverband öfver disken, hvilket inåt och utåt har mör- 
kare gräns; utåt är det också våg-tandadt. Nära utkanten går 
en vågig mörkare strimma tvert öfver vingen. Bakvingarne äro 
ofvan ljusare gråa, med en vågig tverstrimma genom disken. 
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Undertill äro alla vingarne mer eller mindre brungråa med ep 
brun, vågig strimma genom disken. 

Honan är merendels mera brungrå och har vingarnes 
teckningar mindre tydliga än hos hannen. 

Larven är blåsvart och tunhärig med ett hvitt eller galt 
tverband på hvarje kroppsring, hvilket är beläget emellan två 
röda, håriga vårtor, Längs hvardera kroppssidan går en rad 
af hvita fläckar. 

Pupan är till färgen svartbrun uch hvilar i en äggfor- 
mig, gulaktig eller hvitaktig kokong, som är temligen tunn, men 
likväl seg och stark. 

III. Poppelspinnare-slågtet. 
(Poecilocampa. STEPH.) 

Antenne bipectinate, lamellis maris longissimis, fe- 
mine brevissimis, dentis mentientibus. Oculi sat dense 
hirsuti. Palpi capite vix longiores, perdentes, hirsutissimi, 
articulo ultimo in pilositate plane oculto. Lingua vix 
ulla, Ale tenues. Costa subcostalis al. posticarum 
ramulum validum e basi erga marqginem anteriorem mittens. 

Areola subeostalis al. post, nulla, quoniam costa 
subcostalis, cum ramulo radiali in trunco communi conjuncta, 
ipsa est ramulus coste mediane superioris et ex illa prope 
medium areole discoidalis oriens. Ramulus subra- 
dialis al. ant. biramosus, ramuli ejus brevissimi, ramulo 

carpali quadruplo fere breviores; ramulus ille nempe in 
apice ale ipsa tantum furoatus; ramulus carpalis ex areola 
discoidali, sed ramulus metacarpalis et sesamoideus in trunco 
communi conjuneti ex angulo areole anteriore orientes. 
Ramulus subradialis al, post. sola ex angulo an- 
teriore, costa independens et ramulus styloideus ex angulo 
posteriore areole discoidalis' separatim orientes. Costa 
transversa, areolam discoidalem al. post. elaudens, obliqua 
sed haud geniculata, reliquis fere equalis. Lar va parum 
pilosa, wverrucis instructa, solitaria, P'upa nuda, obtusa, 

folliculo coriaceo, subovali, ex frustulis lichenum et corticis 
contexta, 

Antennerne kammade, med två rader lameller, som 
hos hannen äro ganska långa och hos bonan mycket korta, nä- 
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stan liknande tänder. Ögonen temligen tätludna, Pals 
perne knapt längre än hufvudet, hängande och starkt hårigaj 
sista leden alldeles dold i hårigheten, Tungan nästan ingen, 
Vingarne tunna, Subecostalnerven på bakvingarne 
utsänder mot framkanten en stark gren från basen, Suwubeo- 
stalfältet") på bakvingarne intet, emedan svbeostalnervet, 
som är förenad med radialgrenen i en gemensam stam, sjelf är 
en gren af öfre mediannerven och upprinner från denna nära 
midten af diskfaltet. Subradialgrenen på framvingarne 
tvågrenig; dess grenar mycket korta, nästan fyra gånger kortare 
än carpalgrenen; sjelfva radialgrenen är nemligen blott i ving- 
spetsen gafflad; carpalgrenen utgår från diskfältet, men meta- 
carpal- och sesamoidgrenarne komma från diskfältets främre 
hörn, förenade i en gemensam stam,  Subradialgrenen 
på bakvingarne kommer från främre hörnet, men den oberoende 
nerven och styloidgrenen, som äro sins emellan skildn, komma 
från bakre hörnet af diskfältet. Tvernerven, som sluter 
bakvingarnes diskfält, är snedgående, men föga knäöböjd och nä- 
stan Jik de öfriga. Larven är föga luden, försedd med vår- 
tor och lefver enslig. Pupan naken, trubbig; kokongen per- 
gamentartad, nästan oval, sammanspunnen af bark och lafbitar. 

Fjärilarne af detta slägte skilja sig vid första ögonkastet 

från arterne af föregående slägten genom sina tunna, endast med 

glesa fjäll belagda vingar, hvilka äro helbräddade och på hela 

ytan hafva korta, glesa hår, som serdeles på de främre äro 

samlade liksom i små knippen, Larverne äro ock nästan mera 

gleshåriga än hos föregående slägte, men de öfvervintra liksom 

Hagtornsspinnarnes och förpupas först under följande sommar. 

Kokongen fästas vid det träd, der larven lefvat och utgöres af 

söndergnagade bitar af bark och lafvar, som förenas genom 

silketrådar till en pergamentartad bylsa, hvilken således eger 

större fasthet och är vida starkare än hos föregående slägte, 

samt liknar i detta hänseende mera de egentlige Spinnarnes. 

Slägtet eger hos oss icke mer än en art: 

") Stundom finnes vid sjelfva vingbasen spår till ett svb- 
costalfält, i det att subcostalnerven här är något skild 

från mediannerven. 
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Poppelspinnaremn. (P. populi Lin) 

Collari pallido; alis fuscescentibus, anticis strigis dua- 
bus repandis albidis; posticis striga obsoleta dilutiore. 

Halskragen blek; vingarne brumaktiga, de främre med 2 
slingrande, hvita tverstrimmor; de bakre med en blekare och 
otydligare tverstrimma, 

Syn. Bombyx populi Lin, S. N. I. 2. 818, 34, 
F.: 8: 291: JI10i Fabr. BE; S. UL 1. 429; 1101, 
Hiibn. Bomb. t. 36. f. 163. God. Lep. IV. 119. t, 
10. f. 4, Boisd. Ind. 70, 576. Bohem. Bomb. Sv. 
138. 6. Gastropachu populi Ochs. Schm II, 276. 
15. Kays. Schm, 202. t, 72, Heine m, Schm. I. 207. 

Poppelspinnaren är icke sällsynt inom Danmark, men inom 

Sverige och Norige är han mindre allmän, dock förekommer 

han der och hvar på ek, björk, asp, lind, poppel, hagtorn och 

rosenbuskar uti skogarne; men träffas äfven på åiskilliga frukt- 

träd nägongång i trädgårdarne. Ännu är det ej med visshet 

kändt huru högt han stiger mot norden, Prof. Zetterstedt 

upptager honom ej bland lappmarkernes fjärilar. Vid Stock- 

holm är han anmärkt af Prof, Wahlberg, och vid Hudiks- 

vall af Aurivillius, hvilket är det nordligaste ställe inom 

Sverige, der han ännu blifvit fräffad. I alla söder derom lig- 

gande provinser finnes han, och inom Norige är han anmärkt 

vid Christiania samt nordligast vid Trondhjem (Sieb ke.) Dess 

flygtid inträffar egentligen i September och October månader, 

men någon gång finner man fjärilen äfven i början al våren. 

Sådane hafva blitvit kläckta ur pupor som ölvervintrat, Lar- 

ven, som kläckes ur äggen om hösten och öfvervintrar, lefver 

på ofvannämnde trädslag och förpupar sig i Juli och Augusti 

månader, Den skada den gör är hos oss obetydlig. 

Beskr. Antennernes skaft hvitgult: lamellerne bruna, 
Hutvudet och halskragen hvitgula; isynnerhet det förra mer el- 
ler mindre brunaktigt. Thorax och abdomen gråbruna. 

Hanne och hona, Vingarne svartaktigt gråbruna; de 
frimre vid basen rostbruna, samt prydde med 2:ne slingrande, 
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hvitgnlaktiga tverstrimmor, af hvilka den inre knapt hinner vin- 
genz inkant och den yttre slutar i en gulaktig fläck i fram- 
kanten. Bakvingarne äro blekare än de främre och hafva en- 
dast en mattare, hvitgulaktig tverstrimina. Undertill äro vin- 
garne mera askgråa med en gemensam, hvitaktig tverstrimma, 
som inåt begränsas af en mörkare brun, Alla fransarne brun- 
aktiga med hvita fläckar. 

Larven varierar temligen mycket och är än askgrå, än 
gulaktig eller hvitaktig eller mera 'mörkt grå. På ryggen eger 
den likväl nästan alltid svarta, eller mörkt bruna, sammanhän- 
gande fyrsidiga fläckar, och fyra gulaktiga vårtor på hvarje seg- 
ment. Ryggfläckarne äro likväl stundom upplösta i flera, så att 
de likna två eller tre med hvarandra samwmanslingrande rygg- 
linier. Buksidan är hvitgul med sametsbruna, runda fläckar. 

Pupan är i början grön, men blir sedan svartbrun med 
brunröd abdominalregion och kokongen är brun, grön eller grå. 

Ägget är aflångt, plattadt, till färgen grått samt marmo- 
reradt med brunt. 

IV; Livréspinnare-slågtet. 
(Clisiocampa. CURT.) 

Antenne curvate, bipectinate, lamellis maris lon- 

giores, femine breviores. Oculi aut hirti, aut nudi. Palpi 
cupite vix longiores, squamati, parum pilosi; articulus wl- 
timus subrotundatus. Lingua vir ulla. Ale crasse. 
Costa subcostalis ramulos 2 sat validos e basi erya 
marginem anteriorem al. posticarum mittens, Areola 
subcostalis al. post. clausa areola discoidali multo 
minor adest, e qua costa subcostalis sola oritur, guoniam 

ranvulus radialis ex areola discoidali prope ramulum sub- 
radialem egreditur. Ramulus subraudialis al. ant. 
biramosus, ramuli ejus longiores, ramulo curpali nomvihil 
breviores; rumulus carpalis, cum ramulo subradiali in trunco 
communi interdum conjunctus, e latere anteriore areole 
oriens et ramulus metacarpalis et sesamoideus, in trunco 
communi coniuncli, ex angulo anteriore ejusdem arevule 

orientes. Ramulus subradialis al. post. sola ex 
angulo anteriore, costa independens et ramulus styloideus ex 
angulo posteriore areolé discoidalis in trunco commuwni con- 
juneti orienles. Costa transversa, areolam discoida- 
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lem al. post. claudens, obliqua, sed antrorsum evanescens, 
ut areola ipsa sil semiaperta, Larva attenuala parum 
pilosa, verrucis carens, gregaria. Pupa hirsuta, obtusa, 
folliculo laxo, sericeo, pulvere sulphurev udsperso. 

+ 

Antennerne krökta, kammade, med två rader lameller, 

som hos hannen äro längre, men hos honan kortare. Ögonen 
antingen ludna eller nakna. P alperne knapt längre än huf- 
vudet, fjälliga, föga håriga; sista leden något rundad, Tun- 
gan nästan ingen, Vingarne tjocka. Subcostalner- 
ven på bakvingarne utsänder mot framkanten 2 starka grenar 
från rotea, Subcostalfältet på bakvingarne slutet, men 
mycket mindre än diskfältet och derifrån utgår subceostalnerven 
ensamt, emedan radialgrenen utgår från diskfältet nära subra- 

dlalgrenen,. Subradialgrenen på framvingarue tvågrenig, 
dess grenar temligen långa, endast något kortare än carpal- 
grenen; denne, som stundom är förenad med subradialgrenen i 
en gemensam stam, utgår från främre sidan af diskfältet, och 
metacarpal- och sesamoidgrenarne komma från främre hörnet 
af samma fält, förenade i gemensam stam, Subradial- 
grenen på bakvingarne kommer från främre hörnet, men den 
oberoende nerven och styloidgrenen, som äro förenade i en ge- 
mensam stam, komma från bakre hörnet af diskfältet. Tv er- 
nerven, som sluter bakvingarnes diskfält, är snedgående, men 
försvinner framåt, så att sjelfva fältet är halföppet, Larven 
är mot båda ändar afsmalnande, föga luden och utan vårtor 
samt lefver i större sällskap, Pupan är luden och trubbig; 

kokongen vid och tunn, bestående af silke och beströdd med 
svafvelgult pulver. 

Liksom gruppens flesta andra slägten har äfven detta tjocka, 

med täta fjäll belagda vingar, hvilka äro helbräddade. Lar- 

verne äro mycket glest ludna, liksom hos föregående slägte, 

men sakna alla vårtor och äro mot båda ändar mera afsmal- 

nande, Deras hår afbrytas lätt, hvarföre, då larverne vidröras, 

händer att dessa hår fastna vid handen och förorsaka ej sällan en 

brännande känsla i huden, hvilken man stundom äfven får er- 

fara, då man håller larven i handen, ehuru håren ej afbrytas. 

Likväl är detta icko så märkbart, icke eller så farligt som hvad 

beträffar en annan art, hvilken nedanföre skall omtalas, Pupan 

är bevuxen med korta, fina hår och dess kokong är ej på långt 

10 
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när så fast gom hos föregående slägten, utan wmeéera silkes- 

rik och mjuk och kan derföre ganska lätt upphasplas och be- 

gågnas såsom filosell-silke, Den är beströdd med ett svafvel- 

gult, kalkartadt pulver, hvilket larven vid förpupningen bildar af 

en saft, som då utsipprar från annlöppningen. Denna saft upp- 

fångar han med mundelarne och begagnar den att tillsmeda 

öppningarne emellan trådarne i kokongen, men genom luftens 

inverkan torkar den och antager pulverform. Pulvret, som äf- 

ven betäcker sjelfva pupan, åstadkommer retningar i huden då 

det kommer på händen och kan äfven förorsaka farliga inflam- 

mationer, om man vid kokongernes handterande skulle få nå- 

got deraf i ögonen. Honöorne lägga ägg i större antal på sam- 

ma ställe, i ordnade rader, så att sådane hopar kunna ofta in- 

nehålla 100—400 ägg, liggande i 12—18 ringar omkring en 

grén eller stjelk, tätt slutnå till hvarandra. Då äggläggningen 

sker, förlänger "honan sin abdomen och släpper först en slem- 

kula, som fästes på det ställe, der ägget skall läggas, och der- 

efter sjelfva ägget, hvilket invecklas i slemmet, Detta hårdnar 

i luften och bildar en slags fernissa, som förorsakar att äggen 

ej bortsköljas af regn eller snö, utan kunna så förvarade bibe- 

hålla vitalkraften tills följande vår, då de kläckas, Larverne 

öfvervintra således icke, utan framkumma ur äggen först tidigt 

om våren året efter sedan äggen blifvit lagda och hinna samma 

år sin fulla utveckling. De göra sig ett gemensamt näste lik- 

nande spindelväf, der hela familjen lefver tillsamman tills fjerde 

hudömsningen inträdt, hvarefter de sprida sig och lefva ensligt. 

Intill dess samla de sig mot aftonen och under regnväder till 

detta näste och tillbringa der natten. Om morgonen begifva 

de sig derifrån för att söka sig föda, men betäcka sina vägar 

likaledes med en silkematta. Under hvarje hudömsning stadna 

de i nästet och hvila sig älven der sedan hudömsningen är förbi, 
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hvarföre nästena äro uppfyllda med tomma larvskinn. I samma 

mon som larverne tillvexa ooh behöfva större utrymme, utvidga 

de äfven sitt näste, så att detta, hvilker till en början var en- 

dast något större än ägghögen, intager slutligen en ganska vid- 

sträckt yta. Då larverne hvila sig på nästet, ligga de der mer- 

endels sida vid sida och då en af dem oroas samt derföre bör- 

jar slänga omkring sig med hufvudet, får man snart se hela 

sällskapet göra samma rörelse. 

Till vår fauna höra ej mer än tvenne arter, hwilka ock 

tillhöra tvenne skilda afdelningar inom slägtet: 

1:00) Framvingarnes carpalpgren förenad i en 
gemensam stam med subradialgrenen. 
Ögonen ludna. (Ramulus carpalis al. ant. cum 
ramulo subradiali in trunco communi conjunetus. Oculi 

hirti.) 

1. Trädgårds-livréspinnaren. 
(C. neustria Lin.) 

Alis pallide aut rufo-ochraceis, anticis aut fascia media 
obseuriori fusco vel pallide marginata, aut strigis 2 para- 
jellis. fuscis. 

Vingarne blekt eller rödaktigt ockragula, de främre antin- 
gen med ett mörkare tverband, som är kantadt med brunt eller 
med hvitaktigt, eller i det stället med 2 paralella bruna tver- 
strimmor. 

Syn. Bombyx neustria Lin S. N. I, 2. 818. 35. 
EF: 8; 292. 1102: Eabr. E:-S: MN 4897 TFH Y bn; 
Bomb. t. 40. f. 179. 180. Zett. Ins, Lapp. 9265. 
Giod, Lep. IV. 187, t. 18 £ 3. 4 Boisd. Ind. f9. 
563. Bohem. Bomb, Sv. 134. 1. Gastropacha neu- 
stria Ochs. Schm, III 296. 25. Kays. Schm. 203 
t. 68. Hein em. Schm, I, 208. 

Var. an. Alis pallide ochraceis, anticis strigis 2 para- 
lellis fuseis. (Vingarne blekt ockragula, med 2 
paralella bruna tverstrimmor på de främre). 

Var. b. Alis rufo-ochraceis vel ochraceo-ferrugineis, 
antieis fascia obscuriore pallide marginata. 
(Vingarne rödaktigt ockragula elter gulaktigt röd- 
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bruna, de främre med ett mörkare tverband, som 
är kantadt med hvitaktigt.) 

War. e. Alis rufo-ochraceis I. ochraceo-ferrugineis, an- 
ticis fascia obscuriore, aut unicolore aut fuseo- 
maryinata, (Vingarne rödaktigt ockragula eller 
gulaktigt rödbruna, de trämre med ett mörkare 
tverband, som är antingen enfärgadt eller kan- 
tadt med brunaktigt.) 

Uti Danmark och södra Sverige är denna Livréspinnare 

högst allmän isynnerhet uti trädgårdar, men förekommer äfven 

uti skogar. I medlersta Sverige synes han deremot mera spar- 

samt förekomma, ehuru han äfven der träffas i mängd på sina 

ställen. I norra Sverige är han mera sällsynt, likväl förekom- 

mer han äfven i södra delarne af Lappmarken, Från Umeå 

Lappmark och från Lycksele är han hemförd at Prof. Zetter- 

stedt, Inom Norige är han endast anmärkt vid Christtania 

(Siebke.) Flygtiden infaller i Juli månad, då fjärilarne äro 

i rörelse om aftnarne före och efter solens nedgång. Honan 

lägger sina ägg i ringar omkring trädgrenar, hvilket äfven för- 

skaffat fjärilen namn af Ringspinnare eller Spiralspinnare. Des- 

sa ringar ligga i flera omgårgar omkring samma gren tätt slut- 

na till hvarandra, och när larverne äro kläckta, hvilket sker i 

slutet af April eller i Maj månad följande året, synes på hvarje 

ägg en liten svart prick, hvilken är det hål der larven utkrupit. 

Larverne uppehålla sig strax på sjelfva äggcylindern, hvilken de 

tätt omsluta samt snart börja öfverdraga med en silkesmatta, 

som allt mer och Mer utvidgas i mon al behofvet, Denna blir 

det näste, der larverna uppehålla sig under natten och vid reg- 

nig och kall väderlek, och förses ofta med ett särskildt tak, 

under hvilket larverne siika skydd. Från detta näste leda flere, 

med silkespånad öfverdragna vägar till trädets grenar och på 

dessa utvandra larverne bvaårje murgon för att söka föda och 

återvända derpå mot aftnarne. Helst begagnas samma näste till 



dess fjerde hudömsningen är öfverstånden, hwyarefter larverne 

skilja sig från hvarandra, men skulle det dessförinnan blifva 

förstört utan att alla larverne omkomma, bygga de qvarlefvande 

sig ett annat. Skulle återigen trädet, hvarpå det ursprungliga 

nästet är, icke längre lemna tillräck!ig föda, vandra larverne 

derifrån och iakttaga derunder en viss ordning. De vandra då 

i en lång rad, bestående af flera leder, som äro djupast i midten, 

så att raden mot båda ändar afsmalnar, Larverne äro då. lik- 

som när de hvila i nästet, tätt packade till hvarandra, och blif- 

va de under sådan sin vandring oroade, får man se samma rö- 

relser gom då de oroas i nästet, En dylik ordning iakttaga de 

äfven i viss mon när de från nästet vandra längs grenarne för 

att söka sin föda. Äfven då framtåga de i temligen ordnade 

leder, hvilka först upplösas sedan de hunnit fram till bladen. 

Af dessa förtäras de först, som äro närmast nästet, hvarföre 

vandringarne blifva längre för hvarje gång familjen varit ute att 

proviantera, Sedan familjen skingrat sig och förpupningstiden 

är inne, uppsöker hvarje larv sitt serskilda ställe, der han kan 

spinna sin kokong. För awt välja sig detta kan han begifva 

sig långt från det ställe, der han blifvit kläckt, och man ser 

derföre larverne vid denna tid, eller i Juni månad, snabbt kring- 

krypa på trädgärdsgångar, trädstammar, väggar och plank, Se- 

dan stället är funnet, spinnes en tunn kokong af hvitt silke, 

hvilken fästes vid en gren, under en takås, vid en vägg, uti 

ihåliga träd eller på andra passande ställen. Efter tre veckors 

förlopp framkommer fjärilen, 

Såsom larv gör arten betydlig skada på fruktträden, hvilka 

han, då han någon gång förekommer i mängd, äter alldeles kala. 

Isynnerhet äpple-, plommon- och päronträden äro utsatta för 

hans förstörande inverkan. Men han angriper äfven i skogarne 

hägg, slån, pil, hagtorn, ek, björk. alm och poppel. I nödfall 
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anlitar han äfven lägre vexter, såsom arterne af slägtet Hiera- 

cium,. I synnerhet är han ytterst skadlig, när han angriper de 

yngre träden i en plantskola, emedan han då nödgas för att få 

tillräcklig föda, vandra från det ena till det andra och kan så- 

lunda snart uppäta löfven på alla, De träd, som af honom blil- 

vit aflöfvade, skjuta väl ofta nya blad, men af denna ansträng- 

ning tvina de likväl bort och dö slutligen, Väl förstöras en 

hel mängd både ägg och larver af foglar och parasitsteklar, men 

hvarje förståndig trädgårdsmästare och skogslörvaltare söker lik- 

vil äfven på allt sätt förekomma den skada arten kan förorsaka. 

När träden beskäras och mossan bortskrapas på fruktträden, bort- 

skär man derföre också och förstör alla sådana smågrenar, som 

äro omgifna af äggeylindrar, men detta kan likväl icke ske med 

de större grenar, hvarpå ägg äro lagda, icke eller med träden 

i skogarne. Det enda man här har att göra är att döda lar- 

verne medan de ännu lefva i kolonier, hvarföre man för detta 

arbete väljer den tidiga morgonstunden eller den sena aftonen, 

då alla larverne äro samlade i.sina nästen, Vill man med ens 

göra slut på nästet och de deri varande larverne för att be- 

spara sig besvär, kan man på lagom afstånd från nästet, om- 

kring 1—1 fot derunder, afbränna en tillräcklig qvantitet krut, 

då nästet spränges och larverne dö, eller ock föra under nästet 

en itänd lunta af lappar, som blifvit doppade i svafvel, hvari- 

genom larverne ock dö eller falla ned och kunna trampas sönder. 

Men ör nästet anlagdt på de bögsta grenarne, måste man taga 

en lång stång, som på ändan är försedd med en klyka eller gaf- 

fel, passande till grenen, och härmed gnida grenen så att lar- 

verne krossas eller falla till marken, der de då söndertrampas, 

Man kan också begagna en lösning af grön såpa. Med en spruta 

eller större kalkborste bestönkes mnästet härmed, och larverne 

dö ganska fort af den för dem giftiga vätskan. Har man för- 

summat sig och låtit larverne hinna den storlek, att de öfver- 
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gilvit sina nästen, återstår ej annat medel än att förstöra så 

många pupor och fjärilar som möjligt, för att förekomma artens 

alltför starka ökande för kommande året. 

Boskr. Antennernes skaft blekgult; lamellerne brungul- 
aktiga. Palperne brunaktiga. Kroppen för öfrigt antingen blek- 
gul, rödaktigt ockragul eller rödbrunaktig, allt i enlighet med 
vingarnes färg, 

Var. &, Hanne. Vingarne på båda sidor blekt ock- 
ragula; de främre ofvan med 2 smala paralella tverstrinmor 
öfver disken; de bakre enfärgade, Undertill äro framvingarne 
längs framkanten och i utkanten rödbrunaktiga samr hafva en 
tverstrimma af samma färg genom disken, Bakvingarne hafva 
endast en svag antydning till denna tverstrimma, isynnerhet nära 
framkanten. > Fransarne enfärgade, men på framvingarne hvit- 
fläckiga. 

Var. bb. Hanne.  Vingarne ofvan rödaktigt ockra- 
gula eller gulaktigt rödbruna; de bakre vanligen blekare än de 
främre, Dessa hafva öfver disken på öfre sidan tvenne blekgula 
tverstrimmor med samma lopp, som hos föregående; oftast är 
rummet mellan dessa mörkare än öfriga grundfärgen, så att här- 
igenom bildas ett tverband, Framvingarnes undre sida är mer- 
endels mörkare rödbrunaktig med en rödbrun tverstrimma, som 

utåt ör begränsad af gulaktigt och äfven på bakvingarne är 
ganska tydlig. Fransarne såsom hos förra. 

Honan liknar hannen, men är vanligen något blekare och 
framvingarnes tverhand är på midten mera tillsmalnadt. Vin- 
garnes undre sida är mera enlfärgadt rödbrunaktig, med en mör- 
kare skuggning genom disken. 

Var, ce. Båda könen likna föregående var., men fram- 
vingarnes tverband är snarare begränsadt med brunt än med 
gult och bakvingarne äro mera brunaktiga. 

Larven är, när han nyss blifvit kläckt, gråsvart med lån- 
ga, gulbruna, ljusa hår, och eger två svarta fläckar på hufvu- 
dot. Efter hudömsningen erhålles följande drägt, som han se- 
dan behåller: en hvit linea längs ryggen, derefter längs hvar- 
dera kroppssidan en röd, gul och blå linea; hufvudet blått med 
två svarta fläckar; första kroppsringen med 2 stora och 2 små 

svarta fläckar; håren på ryggen svartaktiga, men på sidorne gul- 
bruna; buksidan askegrå. Fullvuxen är han omkring 2 tum lång, 
Sällan saknas den hvita rygglinien. 
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Pupan mjuk, finhårig, mörkbrun, gulpudrad, mot anus 
blåaktig. Kokongen hvit. 

Äggen strax gråhvita, men efter någon tids förlopp brun- 
aktiga; päronformiga, på öfre ändan försedde med en ringfor- 
mig fördjupning och ega i midten en liten knapp. 

I:o) Framvingarnes carpalgren kommer skilda 
från subradialgrenen ur diskfältets främ- 
re kant, Ögonen nakna, (Ramulus carpalis 
al. ant. a ramulo subradiali separata, e murgine an- 
teriore areolÅ discoidalis oriens. Oculi nudi.) 

2. Ämng-Livréspinnaren, (C. castrensis Lin.) 

Alis postieis brunneis, anticis maris supra ochraceis stri- 
gis 2 fasciaque postica brunneis, femine brunneis fasciis 2 

ochraceis. 

Bakvingarne rostbruna; framvingarne hos hannen ockra- 
gula med 2 rostbruna tverstrimmor och emot utkanten ett rost- 

brunt tverband, hos honan deremot rostbruna med 2 ockragula 
tverband. 

Syn. Bombyx castrensis Lin, S. N. I. 2. 818. 36. 
Fabr, BE. 5. IUI. 1. 432. 80. Hiäbn. Bomb, t. 40, f, 
177, 178. Zett. Ins: Lapp, 92514. God. Lepi IV. 
142. t. 13. f. 5. 6. Boisd. Ind. 69, 564, Bohem. 
Bomb, Sv. 134. 2. Bomb, neustria "var. Lin.-F. S. 
292. 1102. Gastropacha castrensis Ochs. Schm. II. 
294, 24. Kays. Schm. 202. t. 80. Heinem. Schm. 
I; 209. 

Äfven denna Livréspinnare är ganska allmän i Danmark 

och södra delarne af Sverige, isynnerhet på högländtare ängar 

och betesmarker samt på sandfält och hedar, men blir i medler- 

sta Sverige sällsynt i samma mon som landet blir mera bergigt: 

I Skåne, Blekinge och på öarne i Östersjön är den allmän; äf- 

venså i Östergöthland. Vid Sköfde i Westergöthland (Edgren) 

är den ock fångad, men huru högt den går mot norden är än- 

nu obekant. Prof, Zetterstedt upptager den såsom högst 

sällsynt inom Lappmarkerne, men utan att meddela någon lokal- 

uppgift, Inom Norige är den ännu ej funnen (Sie bke). Till 
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lefnadssättet liknar den föregående art, men dess larv angriper 
ej träden likt denna, utan endast lägre vexter, såsom Centaurea, 
Euphorbia, Hieracium, Alchemilla, Millefolium och åtskilliga 
andra, Någon gång skall den likväl angripa de yngre rotut- 
skotten på björken. Den lefver i kolonierne och gemensamma 
nästen såsom förra, men kolonierne qvarblifva ej på samma stille 
utan flytta sina nästen mera än föregående art, Larverne hafva 
nemligen den seden att helst äta under det gemensamma nästets 
tak, hvarföre de bygga sig nya nästen i samma mon som de 
nödgas flytta från ett ställe till ett annat för att söka sin föda. 
De kläckas ur äggen om våren och förekomma sedan till Juni 
månad, då vanligen förvupningen sker. Fjärilens flygtid infaller 
i Juli och början af Augusti månader. Honan lägger sina ägg 
på modervexterne eller grässtrån i ringar liksom föregående art, 

Beskr, Antennernes skaft ockragult; lamellerne blekt 
bruna. Hufvud och tborax hos hannen ockragula, hos honan 
mörkare eller ljusare rostbruna. Abdomen hos hannen ofvan 
rostbrun, undertill jemte bröstet ochragul; hos honan deremot 
rostbrun, 

Hanne, Framvingarne ofvan ockragula, der och hvar 
med rostbrun skuggning, samt ega öfver disken 2:ne rostbruna 
tverstrimmor, som ofta på midten närma sig och äfven vidröra 
hvarandra; nära utkanten finnes ett temligen bredt. rostbrunt 
tverband, som ofta är matt och vidrör hvarken framkanten eller 
inkanten, Bakvingarne ofvan rostbruna med en matt gulaktig, 
stundom otydlig tverstrimma; undertill ockragula med 2:ne tem- 
ligen breda rostbruna tverband, Framvingarne äro undertill 
rostbruna med en ockragul tverstrimma. Fransarne ockragula 
med rostbruna fläckar, särdeles på framvingarne. 

Hona. VWVingarne ofvan ljusare eller mörkare rostbruna ; 
de främre med 2:ne snedgående, blekt ockragula tverband, som 
mer eller mindre förlöpa i grundfärgen; de bakre med ett myc- 
ket matt och otydligt ockragult tverband. Undertill äro alla 
vingarne rostbruna med ett gemensamt, blekt ockragult tverband, 

Larven är mot ändarne mera afsmalnande än föregåen- 
des och saknar de. svarta fläckarne på hufvudet. På ryggen är 
han ponumeransgul med en hvit eller blå linea: på båda sidor 

11 
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derom är han svartfläckig, längs hvarje kroppsida går en 

blå strimma, som likväl stundom är svart och endast i ledfog- 

ningarne blå; vid fötterne är han grå. Fullvuxen är den om- 

kring 2 tum läng. 

Pupan är gulbrun eller svartbrun, öfverpudrad med gult, 

och kokongen är hvit. 

V Ullgump-slågtet. 
(Eriogaster. GERM.) 

Antennwe maris bipectinate, lamellis longioribus; fe- 

mine serrate. Oculi hirti. VPalpi brevissimi, hirsutis- 

simi, indistincti, quoniam in pilositate capitis occulli. Lin- 

gua nulla. Ale sat tenues, preserlim versus marginem 

exteriorem subkdiaphane. Costa subcostulis ramu- 

los plerumque 2 tenwiores e basi erga marginem anteriorem 

al. posticarum mittens. Areola subcostalis al. post. 

elausa areola discoidali multo minor adest, e gua costa sub- 

costalis et ramulus radialis, in trunco communi coujuncti, 

oriuntur. Ramulus subradialis al. ant. biramosus, 

ramuli ejus longiores, ramulo carpali haud dimidio brevi- 

ores; ramulus earpulis nunquam cum ramulo subradiali, 

sed interdum cum ramulo metacarpali in trunco communi 

conjunctus, e latere anteriore areol: discoidalis oriens; ra- 

mulus sesamoideus, interdum eum rumulo melacarpali in 

trunco communi conjunctus, ex angulo anteriore areole ejus- 

dem egrediens. Ramulus subradialis al. post. sola 

ex angulo anteriore, costa independ:ns et ramulus styloi- 

deus ex angulo posteriore areol« discoidalis separatim ori- 
entes. Costa transversa, areolam diseoidalem al. 

post. claudens, obliqua, reliquis fere equalis. Tibie pre- 

sertim maris longe pilose. Larva parce pilosa, verrucis 
piliferis per paria sitis instructa; iuvenilis gregaria, Pup a 

obtusa, nuda, folliculo ovali, duriusculo, 

Antennerne hos hannen kammade, med två rader, 

temligen långa lameller; hos honan sågtandade, Ögonen lIndna. 

Palperne mycket korta och håriga samt otydliga, emedan de 

äro dolda uti bufvudets hårighet, Tungan ingen. Vin- 

garne temligen tunna, isynnerhet mot utkanten halft genom- 

skinliga. Subeostalnerven på bakvingarne utsänder mot 

framkanten merendels 2 finare grenar från basen. Sub eo- 
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stalfältet på bakvingarne slutet, men mycket mindre än 
diskfältet och derifrån utgå både subcostalnerven och radial- 
grenen förenade i gemensam stam. Subradialgrenen på 
framvingarne tvågrenig; dess grenar temligen långa, knapt hälf- 
ten kortare än carpalgrenen, hvilken, aldrig förenad med subra- 
dialgrenen men stundom med metacarpalgrenen, kommer från 
samma falts främre hörn, Subradialgrenen på bakvin- 
garno kommer ensam från främre hörnet och den oberoende 
nerven samt styloidgrenen komma skilda från hvarandra ur bak- 
re hörnet af diskfältet, "Tvernerven, som sluter bakvin- 
garne3 diskfält, är snedgående och nästan lik de öfriga, Ti- 
bierne isynnerhet hos hannen långhåriga, Larven gles- 
hårig, försedd med parvis sittande hårbärande vårtor och lef- 
ver säsom yngre familjvis, Pupan trubbig, naken; kokongen 
oval, hård och fast. 

Slägtets vingar äro mycket tunna, likväl ej så tunna som 

hos Poppelspinnareslägtet, utan mot basen, serdeles hos han- 

narne, tjockare, samt endast mot utkanterne halft genomskinliga. 

Abdomen är hos båda könen starkt och tätt ullhårig, hvarige- 

nom slägtets arter vid första ögonkastet skiljas från nästan alla 

öfriga till gruppen hörande. Ensamt honorne hafva likväl anus 

tätt ullhårig, så att här bildas en stor och yfvig ullrik analbor- 

ste. Äggen, hvilka läggas icke i ringar såsom af arterne till 

föregående slägte utan i högar på larvens näringsvexter, betäc- 

kas och invecklas i denna ull, hvarigenom de under vintren äro 

skyddade mot kölden och vätan. Do kläckas följande vär och 

larverne hinna vanligen samma år sin fulla utbildning, Dessa 

lefva liksom föregående slägtes uti ett gemensamt näste, som 

vanligen är försedt med ett tak, hvarunder larverne tillbringa 

natten och undergå sina hudömsningar, Under dagen göra de 

sina utvandringar för att bämta föda, Då de blifva större 

skingra de sig likväl, lefva hvar för sig och förpupas uti en 

äggrund, ganska fast och hård kokong, Slägtet, som eger föl- 

jande till vår fauna hörande arter, kan liksom föregående delas 

i tvenne afdelningar: 
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1I:o) Framvingarnes carpalgren utgär från 
diskfältet skild från metacarpalgrenen. 
Denne, förenad igemensam stam med 8 e- 
samoidgrenen, kommer från diskfältets 
främre hörn. (Ramulus cårpalis al. ant., a ramulo 
metacarpali separatus, ex areola discoidali oriens. Ra- 
mulus metacarpalis, cum ramulo sesumoideo in trunco 
communi conjunctus, ex angulo anteriore areolm discoi- 
dalis oriens. 

1. Rödbruna Ullgumpen. (BE. lanestris. Lin.) 
Alis fusco-ferrugineis striga communi albida, anticis 

puncto discoidali maculaque baseos albis. 

Vingarne mörkt rödbruna med gemensam, hvitaktig tver- 
strimma; de främre med en hvit fläck i disken och en annan 
vid basen. 

Syn, Bombyx lanestris Lin, S. N. I. 2. 815, 28. 
F. S. 292, 1105. Fabr: E.8S II, 1. 429, 68. Hiäbn. 
Bomb, t, 38. f. 169. 170. G od. Lepid. IV. 108. t. 11. 
f. 1,2. Boisd. Ind. 69. 566. Bohem. Bomb. Sv. 
135. 3. Gastropacha lanestris O chs. Schm, III, 289. 
2). Kays, Schm, 206, t. 89. Hein em, Schm I. 210. 

Rödbruna Ullgumpen förekommer temligen sällsynt i Dan- 

mark, södra och medlereta Sverige och i södra Norige, men 

huru högt den går mot norden är ännu icke med visshet kändt, 

Hittills har den blifvit anmärkt nordligast vid Forsa uti Helsing- 

land af Aurivillus, I de sydligare belägna provinserne 

träffas den der och hvar både i trädgårdar och skogar, såsom 

på flera ställen i Skåne, vid Carlshamn och Sölvesborg i Ble- 

kinge, vid Gusum i Östergöthland (Weahlb.) samt i Wester- 

göthland (Bohem.); inom Nvrige vid Christiania och Edsberg 

(Siebke). Dock torde det kunna antagas, att han går vida 

högre mot norden, då han inom öfriga Europa uppstiger äfven 

i den montana regionen, Flygtiden inträffar vanligast i Sep- 

tember och Oktober månader, men fjärilarne träffas stundom äf- 

ven i April, Maj och Juni, emedan puptiden är hos den- 

na art högst irregulier. Somliga pupor utvecklas nemligen 
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efter en månads förlopp; andra deremot, som tillhöra samma 

kull, utvecklas ej förr än följande vår och andra behöfva åter- 

igen 2—7 år för att blifva fjärilar. Doctor Siebke berättar 

i bref till Förf., att en pupa låg hos honom från 1842 till den 

7 April 1844 och en annan från 1845 till den 19 Mars 1849 

innan den gaf fjäril. Frauenfeld anför att af en kull af 

150 larver, som han uppfödde och förvarade i samma rum och 

under samma förhållande, tillbringade i puptillståndet några en- 

dast tre veckor, några ett år, andra två är, andra ända till 53 

är, och Becker omtalar att hos honom händt att puporne gif- 

vit fjärilar först efter sju års rörlopp. Äggen kläckas vanligen 

ej förr än våren året efter det de blifvit lagda, men äfven häri 

finnas oregelbundenheter, så att ägg, som blifvit lagda om våren, 

kläckas efter en månads förlopp. Larverne lefva familjvis på 

plommon och körsbärsträd, slånbuskar, björk, lind, hagtorn, ro= 

senbuskar, al, vide och andra pilarter, men familjen upplöses 

mot förpupningstiden. 

Beskr, Antennernes skaft hvitgult, hannens lameller gul- 
bruna. Hela kroppen mörkt brunröd, likväl med gråaktig in- 
blandning på thorax, Honans analborste askegrå, med hvit in- 
blandning. 

Hanne och hona. Vingarne mörkt rödbruna, de främ- 
re mörkare än de bakre, De förra ega en större hvit aflång 
fläck vid basen och en annan dylik men rundad vid slutet af 
diskfältet, samt atanföre detta en vågig, hvit tverstrimma, som 
börjar i en sädan fläck i framkanten och fortsättes, ehuru mera 
otydlig, äfven öfver bakvingarne,  Framvingarne äro ofta utan= 
före den hvita tverstrimman starkt hvitpudrade, så att blott 
vingepetsen synes rödbrun, På undre sidan likna vingarne den 

öfre, men framvingarne sakna den hvita basfläcken och bakvin= 

garne äro i framkanten temligen bredt hvita, 

Larven är i början enfärgadt svartgrå, men blir efter 
första hudömsningen svartblå e!ler svartbrun och har på ryggen 

al hvarje kroppsring tvenne rödgula, hårbevuxna värtor, mellan 
hvilka finnas 2 hvita punkter; på hvarje kroppssida finnes van- 

ligen: en hvit eller höggul linea, som är vid hvarje segmentled 
gehombruten, 
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Pupan är ockragul med brun schattering och hvilar i ön 
öggrund, gulaktig eller brun kokong. 

Anm. Freyer har på Schläckenalpen vid Reutti i 
Tyrolen först upptäckt af en hithörande art en larv, som 

leide på åtskilliga lägre buskar, isynnerhet på Saliz arbu= 
scula, men har icke erhållit af de flera hundrade larver, 
som'han under 10 års förlopp uppfödt, en enda fjäril, Sed- 
nare upptäcktes larven i Ober-Engadin och fanns der tem- 
ligen talrik, men dess uppfödande har föga bättre lyckats, 
eller åtminstone icke gitvit ett säkert och otvirvelaktigt re- 
sultat, Freyer har afbildat den förmodade nya arten 

under namn af Bomb, arbuscule uti Nesere Beitr. z. 
Schmetterlingskunde fig, 590 och man anser fjärilen vara 
närbeslägtad med Rödbrunva Ullgumpen, men frågan om 
dess arträttighet är ännu oalgjord. Freyer och Her- 
rich-Schäffer anse den otvifvelaktig, men Pfaffen- 
zeller bestrider den, (Se Stett. Ent. Zeit, 1843 p. 165. 
1860. p. 93, 126, 235, 414 och 1861 pag. 56.) Stau- 
dinger har den 19 Aug, funnit larser på Dowrefje!l i 
Norige, som antingen tillhörde denna tvitvelaktiga art eller 

Allmänna Ullgumpen, och Siebke anför i sin Entomolo- 
giska Resebeskrilving från sommaren 1861 p. 38, dock 
med frågetecken, en B. arbustorum, hvaraf han funnit ett 

afnött exemplar på Dowre och hvarunder han troligen å- 
syftar Freyers art, Larverne förekommo mycket all- 
männa på Betula nana, 

I:o) Framvingarnes carpalgren utgår från 
diskfältet förenad med metacarpalgre- 
nen i gemensam stam, Sesamoidgrenen 
kommer ensam från diskfältets främre 
hörn. (Ramulus carpalis al. ant., cum ramulo me- 
tacarpli in trunco communi conjunetus, ex areola 

discoidali oriens. Ramulus sesampideus ex angulo an- 
teriore areol& ejusdem sola egreditur. 

2. Tegzgelbruna Ullgwwpen. (E. rimicola W. V.) 

Alis ferrugineis, unicoloribus, anticis puneto discoidali 

albo. 

Vingarne enfärgade, blekt tegelbruna, de främre med hvit 
diskfläck, 

Syn. Bombyx rimicola W. V. p. 57. 1. Hiibn. 
Bomb. p. 142, 3. ,B. eataxv Fabr. E. 8, II, 1, 429, 
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71, Häbn, Bomb, .t. 38. f. 168. Esp. Schm. II. p. 
8EXt, 161515 Sod Lopid: IV TA: 57 
Boisd. Icon, 154. t. 65, f. 3. 4. Bohem, Bomb, Sv. 

"136. 4? Gastropacha catax Ochs. Schm, II. 285. 
19. Kays. Schm, 205. t. 75. 

Denna art är en af Sveriges sällsyntaste arter och har af 

ingen nu lefvande Entomolog blifvit inom landet funnen. Den 

intages derföre här endast på grund af ett exemplar, som för- 

varas i Gyllenhals samling och blifvit tonnet af Bjer- 

kander, hvilket troligen tillhör denna art.") Ett annat exem- 

plar förvaras i Lunds Acad, Ent. Museum och har ditkommit 

med Ljunghska samlingarne. Detta är måhända funnet uti 

Småland, der Ljungh samlade sina flesta fjärilar, För 

exemplaret i Gyllenhals samling saknas åfven” lokal- 

uppgilt. Arten är hittills hvarken funnen i Danmark eller i 

Norige, men i öfriga Europa träffas han der och hvar uti sko- 

garne, hvarest larven lefver på höga ekar i Maj och Juni, till 

en början farailjvis liksom föregående. Inom Tyskland är arten 

nordligast träffad i Pommern och fjärilens flygtid infaller i Sep- 

tember och Oktober månader. Puptiden är nästan lika oregel- 

bunden som hos förra, 

Beskr, Antennernes skaft hvitgulaktigt, lamellerne röd- 

gråa. Hufvud och thorax blekt tegelröda; abdomen hos hannen 
af samma färg, men hos honan mörkbrun, Hennes analborste 
askegrå. 

ilanne och hona. Vingarne på håda sidor blekt te- 
gelbruna, något gråaktiga, utan alla andra teckningar än en hvit 
fläck vid slutet al framvingarnes diskfalt och en hvit strimma i 
framkanten på bakvingarnes undre sida, 

Larvon askegrå med en bred blå linea längs ryggen, 
hvilken på ömse sidor är kantad först mod svart och sedan med 
hvit; på ryggen al hvarje kroppsring från och med den 4:de 
till och med den 10:de finnas tvenne rödgula. hårbevuxna vår- 
tor, - Hulvudet är svart, buken askegrå, bröstlötterne svartaktiga 

och abdominaltötterne rödaktiga. 

+) Förf, har ej sett detta exemplar. 
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Pupan är starkt afrundad, i båda öndar trubbig, samt 
till färgen ljusbrun med gulbruna ringar på abdominalregionen. 
Kokongen hård och fast samt gulgrå eller brunaktig. 

3. Gula Ullgumpen. (BP. catax Lin) 

Alis maris luteis, femin& brutneis, anticis macula dis- 
coidali alba, nigrocincta, strigaque postica flava. 

Vingarne hos hannen guldgula, hos honan bruna; de främ- 
re med en hvit svartbegränsad diskfläck och en gul tverstrimma 
utanföre diskfältet. 

Syn. Bombyx ecatav Lin. 8 N, I. 2, 815. 27 IF, 
S: 203.108: WW, pi löT. 8. BL everia "Kön diek 
Beitr. I. 26. 6. Fabr. E, S. III, 1,72. Hi bo. Bomb, 
EraarirLe6: Löv God Lepid (IVA STA 

tentipes" E'S'p. Behm; I COt 16; fo 6—9 to KON 
1, Gastropacha everia Ochs. Schm, TI. 287. 20, 
Kays. Schm, 205. t. 84.  Gastrop. catarv Heinem, 
ScKMmENE52007 

Det är endast på grund af Dinnés beskrifning och hans 

yttrande i Fauna Sveciea att arten förekommer i Blekinge, som 

vi här upptaga den bland Skandinaviska fjörilar. Den har, så 

vidt bekant är, icke sedan Linnés tid blifvit återfunnen in- 

om landet och vi skulle hafva trott, att den af honom upptagits 

bland Svenska fjärilar på grund af något utländskt exemplar, 

som genom misstag blilvit insatt bland en samling af svenska 

arter, om han icke bestämt uppgifvit Blekinge såsom lokal, Vid 

den ringa uppmärksamhet, som man hittills egnat åt våra fjä- 

rilar, är det ganska möjligt att arten blifvit förbisedd liksom åt- 

skillioa andra, hvilka sedan Linnés tid icke förr än helt 

nyligen återfunnits, och att den således verkligen förekommer 

inom landet ehuru sällsynt, Redan Laspeyréås har bevisat 

att denna och icke föregående är Linnés B. ecatax, hvilket 

älven Zeller sedermera ådagalagt uti Stett. Ent. Zeitung för 

år 1847. Flygtiden infaller i September. = Larverne lefva fa- 

miljvis på slånbuskar, vilda körsbärsträd, björkar och yngre ekar 
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samt låga ekebuskar under Maj, Juni och Juli månader, samt 

tillbringa såsom sina samslägtingar längre eller kortare tid i 

puptillståndet. 

Beskr. Antennerne gula. Hela kroppen hos hannen 

guldgul, men hos hozan rostbrun. Hennes analborste askegrå, 
med brun och gråbrun inblandning. 

Hanne. Framvingarne ofvan guldgula, längs utkanten 

rödgråa. Vid diskfältets slut en rund hvit fläck, som är om- 

gifven af en fin svartbrun ring. Innanföre denna fläck går tvers 

ofver vingen en smal brunaktig, men otydlig linea och utanföre 

samma fläck en annan dylik, som mot utkantens rödgråa färg 

afskiljer ett blekgult tverband. Bakvingarne ofvan rödgråa med 

en mörkbrun otydlig skuggning tvers öfver disken. Undertill 

äro alla vingarne såsom på öfre sidan, men teckningarne äro 

här mattare och smycket otydliga, och bakvingarnes framkant 

är hvit, 

Hona, Vingarne ofvan rostbruna; de främre mörkare än 

de bakre. De förra hafva vid basen en mörkgul fläck samt vid 

diskfältets slut en hvit fläck såsom hos hannen, Utanföre disk- 

fältet går tvers öfver vingen ett tydligare gult, men smalt band, 

Undertill äro vingarne såsom på öfre sidan, men teckningarne 

mattaro, 

Larven är till en början svart och glatt, erhåller sedan 

gula punkter och fläckar på sidorne; slutligen är han luden af 

svarta, brunaktigt hvita och mörkbruna fina och mjuka hår; på 

ryggen gulbrun med sammetsvarta ledfogningar och blåsvarta 

fläckar; på sidorne med svariblåa fläckar, prydde med gula 

streck och punkter; hufvudet svartbrunt, 

Pupan är kanelbrun och hvilar i en gul eller brun, fast 

och tät kokong. 

Äggen äro cylinderformiga, ofvan platta, till färgen brun- 

gråa med mörkare punkter och marmorlika teckningar, 

VI. Gråsvlfslågtet. 
(Lachnocampa. WALLENGR.) 

Antenn maris bipectinate, lamellis longioribus; 1e- 

mine brevissime serrute. Oculi parcissime pilosi. Pal- 

pi distincti, capite non longiores, extrorsum latiores, squa- 

12 



920 

mato-pilosi; articulus ultimus brevissimus, submamelliformis. 
Lingua vix ulla. Ale quam in precedentibus crassio- 
res, sed quam wn sequentibus tenuiores. Costw subeo- 
stalis al. post. ramulos 1—2 crassos e€ basi erga margi- 
nem anteriorem mittens Arcolu subcostalis al post. 
elausa areola discoidali multo minor adest. e qua costa subs 
costalis et ramwus radialis separatim oriuntur. Ramulus 
subradialis al. ant. biramnosus, rumuli ejus longiores, 
ramulo carpali nonnihil breviores; Tamulus carpalis e lutere 
anteriore areol discoidalis solus oritur; ramulus metacar- 
pulis et ramulus sesumoideus in truneo communi conjuncti 
ex angulo unteriore areolm discoidalis egredientes, Ram u- 

lus subradialis al. post. solus ex angulo anteriore, 
costa inpendens et ramulus styloideus ex angulo posteriore 
areolm discoidalis sep watim oriuntur,. Costa transversa, 
areolam discoidalem ol. post. eluudens, obliqua, antrorsum 
tenwior, interdum evanescens. Tibim piiose, sed tarsi 
nudi. Larv a solitaria, pilis breviorwus atque lorgiorikus 
intricatis densis vestila; verrucis carens; tacta se sontorquit. 
Pupa, nuda, obtlusa, folliculo late lusiformi, laxo. 

Antennerne hos hannen kammade med två rader tem- 
ligen långa lameller; hos honan ganska kort småtandade. Ög o- 
nen ytterst fint hårige. Palperne tydliga, ej längro än 
hulvudet, utåt något bredare, fjällhäriga; sista leden ganska kort, 
nästan vårtformig. Tungan nästan ingen, Vingarne 
tjockare än hos föregående, men tunnare än hos följande slägte. 

Subeostalnerven på bakvingarne utsänder mot framkanten 
1—2 grenar från basen, hvilka äro tiocka och starka, Sub- 
costalfältet på bikvingarne slutet, men mycket mindre än 
diskfältet och derifrån utgå skilda sins emellyn både subeostal- 
nerven och radialgrenen, Subradialerenen vå framvin- 

garne tvågrenig; dess menar temligen långa; bott något kortare 
än ecarpalgrenen, hyilken kommer ensam från diskfäliete främre 
kant; metacarpalgrenen och sesamoeiderenen komma från samma 
fälis främre hörn, förenade i en gemensam stam, Subradi- 
algrenen på bakvingarne kommer en=am från fråmro hörnet, 

och den oberoende nerven och stylvidgrenen komma skilda från 

hvarandra ur bakre hörnet at di-klalet. Tvernerven, som 
sluter. bakvingarnes di-kfält, är snedgående och framåt finare, 
stundom försvinnande. Tibierne kort Iudna. men tarserne 

nåkna. Larven lefver enslig och är beklädd med kortare 
och langre, täta, sammanfiltade bår; sidrörd rullar den sig till- 
samman. Pupan naken och trubbig; kokongen bredt spol- 
formig, mjuk. 
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Med hänseende till larvens hårighet och lefnadssätt har 

deita slägte mycken likhet med Spinnaresläögtet, men skiljer sig 

äfven i do företa stadierne derifrån nog mycket för att berättiga 

till afsöndring derifrån. Larven ölfvervintrar såsom fullvuxen 

och då den om våren framkommer äter den föga eller intet och 

pupans kokong är belt och hållet olika med nämnde alägtes. 

Den är ej pergamentartad utan tunn och mjuk, säsom hos föl- 

jande slägte. Ilvad den fullbildade fjärilen beträffar, så har den 

såväl till nervförgreningen som annat mesta affinitet med före- 

gående och följande slägte, och tyckes vara en förmedlande 

länk dem emellan. Vår fauna eger häraf ej mer än en art: 

1. Allmänna Gräsulfven. (6. mhi. Lin) 
Alis maris obscure ferrugineis, femine grisescentilus; 

anticis supra strigis 2 pallidis, posticis immaculatis, 

Vingarne hos hannen mörkt rödbruna, hos honan gråaktiga; 
de främre ofvan prydde med tvenne bleka tverstrimmor; de 
bakre enfärgade, 

Syn. Bombyz rubi Tin. S.Å N. I. 2. 813. 21. F.S. 
209-11108:- Poba BAS MI 427065 IV 
Bomb, t. 39. f. 174, God. Lopid. IV: 134: t. 18f5 7. 

2. Boisd Ind. 71. 579, Boh em, Bomb. Sv. 139. 8. 
Gastropacha rubi. Ochs. Sehm, II. 270. 12. Kay 3. 
Schm, 204, t. 68 & 69. Heinem, Schm, I. 206. 

Öfver allt i Danmark, södra och medlersta Sverige [öre- 

kommer denna art ganska allmän såsom larv på alla ängar och 

betesmarker, såväl på slättlandet som i skogstrakterne. I norra 

delarne at Sverige är ban funnen der och hvar ända upp till 

Öfre-Torneå i Norrbotten (Wah!b), samt inom Norige i södra 

delarne åtminstone ända till Gudbrandsdalen och Kongswinger. 

(Siebke.), men torde äfven här gå högre mot norden. Flyg- 

tiden infaller I Maj och Juni månader, men något sednare i de 

nordligare än i de sydliga provinserne. Puptiden varar i tre 

veckor eller en månad, Larven, som lefver ensligt, träffas från 
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Juli till October eller November månad på alla gräsrika ställen, 

samt går i sistnämde månad i vinterläger, derifrån den fram- 

kommer de första rätt varma vårdagarne följande året. Den 

kryper då omkring utan att taga till sig någon föda, förvandlar 

sig snart till pupa och fäster sin kokong nära marken bland 

blad, vid en sten eller annat passande föremål. Den lefver 

egentligen af flera slags gräsarter, men försmår icke heller andra 

lägre vexter, såsom Potentilla, Trifolium, Alchemilla, Rubus 

m. fl. Äfven träffas han stundom på lägre trädbuskar, hvars 

blad han förtär. Han är mycket trög i sina rörelser och söker 

icke genom flykt undkomma sin förföljare, utan när han oroas, 

rullar han sig tillsamman och stadnar i denna ställning tills 

han tror all fara vara öfverstånden. Vinterlägret beredes bland 

mossa eller under nedfallna löf vch annat dylikt, samt intages 

först då, när vinterfrosten blir allvarsam, Stundom, då vackra 

dagar infalla, framkommer kan åter ur sitt vinterläger och söker 

sig föda, Han är temligen svår att uppföda, hvilket likväl 

måste ske om man vill erhålla fullständiga och väl bibehållna 

exemplar af fjärilen, Det lättaste sättet och som bäst lyckas 

är det som af Strandfuss uppgifves. De larver, som om 

hösten insamlades, förvarade han i en till hälften i jorden ned- 

gräld, lika högt med jord veh mossa fylld blomsterkruka af ler, 

Under första hälften af Januari intogs denna, och larverne, som 

genast visade sig rörliga, inlades i en låda, hyaruti befanns nå- 

gon mossa, och besprutades med vatten en gång om dagen. 

Efter 4—5 dagars förlopp inspunno de sig och lemnade i Fe- 

bruari väl utbildade fjärilar. Densamme har äfven med flera 

Noctuze-larver anställt likartade försök, hvilka alla lyckats, men 

sådane arters larver deremot, som öfvervintra i haltvuxet till= 

stånd, måste under vintern födas, Dessa har han födt med i 

vatten uppmjukadt bröd, hvarigenom det lyckats honom att brin- 

ga dem till utveckling. 



Den nu ifrågavarande artens larv bidrager jemte flera an- 

dra att årligen minska höskörden för landtmannen, hvarföre han 

äfven af allmogen i södra Sverige tillägges det ganska passande 

namnet: gräsulf. Den skada han förorsakar är likväl ej så stor 

och känbar, som den, hvilken förorsakas af den vanliga gräs- 

masken och andra Noetuge-arter, emedan larven ej lefver till- 

samman I familjer, utan spridd och enslig. Hans antal förminskas 

också betydligt af insektätande foglar. Ofta uppslukar Göken, 

isynnerhet då annan föda saknas, denna och flera andra ludna lar- 

ver, hvars hår också qvarstadna och betäcka inre sidan af denna 

fogels mage. Derjemte göra parasitsteklarne allt för att in- 

skränka antalet.  Sjelfva fjärilen är derföre temligen sällsynt. 

Hannarne flyga isynnerhet mot skymningen, men äro till följe 

af sin snabba flygt svåra att fånga. Honorne deremot äro trö- 

gare och sitta merendels stilla i gräset, — Lyckas man finna en 

sådan, kan man med något tålamod snart erhålla flera hannar, 

om man fastsärter henne med nålen nära marken. Hannar, som 

flyga omkring för att uppsöka honor, samlas till denna och kun- 

na lätt fångas den ene efter den andre. Äggen läggas på bla- 

den af låga vexter och buskar samt på gräs och KkKläckas i 

Juli. 

Beskr. Antennernes skaft hvitgulaktigt; lamellerne röd- 

bruna. Kroppen hos hannen mörkt rödbrun, hos honan brungrå, 

Hanne. Vingarne på båda sidor mörkt rödbruna eller 

tegelbruna. På framvingarnes öfre sida finnas ölver disken tven- 

ne smala, nästan paralella, gulaktiga tverstrinmor, och mot den 

mörkare utkanten ett mycket matt och otydligt, af gulaktiga 

atomer bestående, tandadt tverband. - Bakvingarne äfvensom 

framvingarnes undre sida utan all teckning. Pransarne gulaktiga. 

Honan. som är större än hannen, bar framvingarne of- 

van brunaktigt gråa med liknande tverstrimmor som hos han- 

nen, men rummet emellan dem merendels skuggadt med mörk= 

brunt.  Bakvingarne mörkare brungråa eller rostbruna, samt 

undre sidan af alla vingarne mörkt askegrå. Fransarne i spet- 

sarne hvitgråa. , 
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Larven är såsom yngre svart med högegnla gördlar, men 
såsom äldie blir han sammetsbrun, med mörkblåa tverband, samt 

i sidorne svart, Håren temligen långa och rödbruna. Buksi- 

dan svartblå. 
Pupan svartbrun med runa ledafdulningar på abdomi- 

nalrogionen, - Kokongen svartgrå eller grönaktig, uppblandad 
med tarvens hår, 

Äggen glänsande, gråa eller brunaktiga. 

» i ” 

VIL Barrspinnare slågtet. 
(Rutriehia STEPIN) 

Antenne bipectinate, lamellis maris longiorihuss 
fenine brivissimis, Oculi ant ce nudi, postice parce pilosi. 
Palpi distineti, capite nonnihidl longiores, exlrorsum avu- 

ctiores. sub-cylmdriei. dense sqvamuato-pilosi; arthvulus utti- 
nus brevissinv us, subconicus. subacutlus, Linguua brevis- 
sima. Al eÅ crasse. suldenticulare., Costa su scosta- 
lis al. post, ramulos 2-3 brevissimus, obsoletissimovs €e 

busi erga marginem anteriorem milters, Areo:a sub- 
costalis al post. elwusa areola discoidai nmulto minor 
adest. € qua costa sulcostalis et ran ulus rudialis separatim 
oriuntur. Bamulus subradialis al. ont birvamosus, 
ranmli ejus lon iores, ramulo carpali nonnihil breviores; 

ranulus carpalis ex angulo unteriore arveol& dscoidalis a 
ramulo melacarpali separatus oritur; Taämvulus metacarpalis 

et rumulus sesamordeus in trunco communi conjuneti ec 

angulo anteriore djusdem areolÅ egredientes. Ramulus 
subradialis al post. solus ex angulo anteriore, costa 
independ-ns et rumulus stylordeus in trunce communi brevi 

conjaneli ex angulo posteriore areol discoidatlis oriuntur. 
Costa transversa, areolam discoidalem al. post. elau- 
dens, obliqua, valde geviculata. antrovsum tervior sed di- 

stineta Tibim maris hicsutissma. lewinÅ& piose. sed tarsi 
nudi. Larv a solitaria depressiuscula. puosutv. dorso nu- 
diusculo, lateribus foscivulatim pilosa, tulerewo postico piloso, 

Pupa mutica, nudiuscula, jolliculo late fpusiformi, laxo. 

Antennerne kammade med ivå rader, hos hannen temligen 
långa, men hos honan mycket korta linmeller. Ögonen ramtill 
nakna, baktill mot hårige. Palperne tydliga, något längre 
än hufyndet, utät någor spetsigare, nästan cylindriska, tätt fjäll- 
hårige : sista leden ganska kort, något konisk och spetsig, Tumn- 
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g an ganska kort. Vingarne tjocka, något tandade, Sub- 
costalnerven på bakvingarne u'sänder mot frankanten 
2—3 grenar frår basen, hvilka äre gan-ka korta och högst o-> 
tydliga, Subeostalfältet på hakvingarne slutet, men 
mycket mindre än diskfältet och derifrån wgå subeostalnorsen 
och radialgrenen ski da från hvarandra. Subradialgrenen 
på framvingarue tvåegren'g; dess erenar temligen långa, blott 
något kortare än carpalgrenen, hvilken skild från metacarpal- 
grenen kommer från diskfältets främre hörn: metacarpa!erenen 
och <esamoidgrenen komma från samma fällts främre hörn före 

enade i en gemensam stam. Subradialgrenen på bak- 

vingarne kommer ensam från främre hörnet. och den obercende 
nerven och styloidgrenen komma från bakre hörnet af diskf Het, 

förenade i en gemensam kort stam. Tverneryven, som 
sluter bakvingarnes diskfält. är nedgående. starkt knäbö'd. och 
framåt finare men tydlig. Tibierne hos hannea starkt lud- 

ra, men hos honan hirioe; tarserne nakna Larven lelver 
en-lig, är något platiyckt, hårig. på ryggen nästan maken, i 

sidorne knippvis Juden, samt har baktill en ud n tuberkel; 
Pupan trubbig, nästan naken: kokongen bredt spollormig, 
mjuk, 

Slägtet är egendomligt för barrskogarne och vår Fauna eger 

deraf icke mer än en art: 

. AD 

1. 4llmänna Barrspinnaren. (BE. pini Lin) 

Alis anticis supra griseis. fascia transversa undata fusco- 
marginata basique terrugineis, puneto discoidali alto; po- 
8slivis fuseco- ferrugineis. 

Framvingarne ofvan råa med ett vågigt. svartaktigt-brun- 

kantadt, rostbrunt tverband, rostbrun bas och en hvit punkt i 
disken; bakvingarne mörkt rostbrunahtiga. 

Syn. Bombyx pint Lin. 3 NI. 2. 814. 24, F, 
S-209, 1104. Falr. ROS) IN, 1: 426. 620 Mä br 
Bumpyt. 4220t 1847 1895 God KepidSIV: ONS: 

fi 2. gett, Ing Lapps 9250 1 "Gastropacka: pivot 
Ochs, Sehmw, II 2351. 5 Kryss. Schm, 200, t. 63. 

Heinem, Schm. I. 205. Lasiocampa pini Boh em, 

T43a 05 

War. a. Framvingarne ofvan hvitgråa med ett svartkan- 
tadt, hvitgrått, knapt rostbrunaktict anlupet tver- 
band samt hvit punkt i disken. (Alis albido- 
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cinereis fascia Iransversa fusco-marginata albo- 
cinerea, haud ferrugineo-induta, punctogque 

discoidali albo. 

Barrspinnzren förekommer i barrskogarne öfver allt mer 

eller mindre talrik i hela Danmark, södra och medlersta Sverige 

ända öfver Uplands polhöjd, men nordligare börjar den blifva 

mera sällsynt, Dock finnes den äfven inom Lappmarkerne 

(Zett.). I Norige är den deremot endast träffad vid Christi- 

ania och är der sällsynt (Siebke.) och måhända den knapt 

går vestligare på vår halfö, Sådant skulle åtminstone stämma 

öfverens med dess mera östliga riktning inom Europa för öfrigt, 

alldenstund den icke enligt Staintuvn lär förekomma inom 

England och är i Frankrike sällsynt, men deremot i östra de- 

larne af Tyskland, i Ryssland och Sibirien högst allmän, I medio 

af Juli, men stundom sednare och stundom något tidigare allt 

efter väderlekens beskaffenhet infaller flygtiden. Monorne, som 

äro mycket tröga, flyga sällan om dagen, och äfven mot aftonen 

är deras flygt ovig och långsam, Helst sitta de stilla på träd- 

stammarne, vanligen knapt högre än 4—5 fot, på den sidan af 

stammen, som är vänd från vinden. Vid samma höjd sitta ock 

hannarne under dagen, men de äro likväl mera lifliga och de- 

ras flygt är snabbare. Mor aftnarne äro de i rörelse, flygande 

från det ena trädet till det andra för att söka honorne, Då 

fjärilen sitter på trädstammarne, liknar den i hast en barkflisa, 

så att man lätt förbiser den. Honan lägger på trädens bark vid 

nämnde höjd sina ägg, hvilka äro 100-—250 till antalet, Stun- 

dom fäster hon dem vid barren eller på smärre grenar, men al- 

drig allä på ett och samma ställe, icke eller i högar utan mera 

spridda och föga tätt intill hvarandra, Elter 2—4 veckors för- 

lopp, allt efter som väderleken är mer eller mindre gynsam, 

kläckas larverne. 

Dessa, som äro bland de förderfligaste för barrträden, sprida 
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sig genast efter kläckniogen ur äggen till barren för att äta och 

åstadkomma orta stor skada på furuskogarne, Isynnerhet i östra 

men uti vårt kallare klimat tyckes den icke hafva sådan fram- 

gång, att den kan uppträda i så härjande mängd som uti näm- 

de trakter, Åtminstone känna vi icke ännu något fall, då ar= 

ten förorsakat hos oss sådan förödelse, som den stundom åstad- 

kommit i Pommern, Brandenburg m, fl. st, Då likyäl plante- 

randet af furuskogar börjat med mera omsorg drifvas äfven i 

södra Sverige, och det icke är omöjligt att arten der kan upp- 

träda i större mängd, bör hvarje omsorgsfull skogsförvaltare 

vara uppmärksam att i tide kunna förekomma hans härjningar, 

om sådana skulle befaras. Endast den vanliga furen är utsatt 

härför och helst angripas skogar af 60—380 åre ålder, menrarten 

trifves äfven i yngre skogar, isynnerhet sådane, der träden haf- 

va krokig vext eller sådana, som äro uppdragna på ogynnsam- 

ma trakter, Unga och kraftfulla planteringar deremot äro mera 

fredade och blifva endast angripna, då larven förekommer j så- 

dana massor, att födan börjar tryta annorstädes, Isynnerhet så- 

dana somrar, som med ihållande värma följa på skarpa vintrar, 

äro gynnande för artens förökande, och då flera sådana följa på 

hvarandra, har man att befara hans uppträdande i massor, 

Sedan larven hunnit sin halfva storlek, hvilket vanligen in- 

träffar i October månad, uppsöker han sig ett vinterläger. Han 

nedkryper derföre från trädet när första frosten inträffar eller 

första snön faller och bereder sig invid trädroten under mossa 

eller nedfallna barr sin vinterbädd. Endast då sådant icke fin- 

nes i närheten af det träd, der han uittills lefvat, träffar man 

honom i vinterläger något längre bort derifrån, Stundom ehuru 

högst sällan händer det att man får se honom öfvergifva vinterlägret 

och på nytt krypa uppföre trädstammarne, när varma dagar in- 

falla kort efter det han begilvit sig ned, men han nedfaller då 
13 
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också genast när frost eller snö inträffar. Mycket sällan finner 

man honom tillbringa vintren i springor på barken. I vinter- 

lägret ligger han med hufvudet i midten, hårdt sammanrullad 

och tillbringar så vintermånaderna i dvala, Följande vår, van- 

ligen mot slutet af April månad, så snart temperaturen i sko- 

garne hunnit 8 grader Réaum, vaknar han ur sin dvala, begifver 

sig ur vinterlägret och börjar på nytt krypa uppföre wädstam- 

marne för att nu glupskare än förut söka föda. ”Temligen länge 

uppehåller han sig då på trädstammarne eller nära derinvid och 

söker skydd i barkspringor eller under barken, när kallare och 

regnig väderlek infaller, men efter en tids förlopp och sedan 

värman blifvit stadigare, begifver han sig ut på grenarne och i 

trädkronorne, hvarest han derefter uppehåller sig till dess för- 

pupningstiden är inne. Endast då han uppträder i så stora 

massor, att han ej längre finner tillräcklig föda i samma träd, 

begilver han 3ig derifrån till ett annat, dertill nödgad af hun- 

ger. Sådan emigration företages likväl vanligen ej förr än trä- 

det är aldeles kalt, När larven uppträder i massor skrida så- 

ledes dessa, om de lemnas i ro, framät i skogarne och förstöra 

den ena skogsträckan efter den andra. 

I Juni hafva larverne hunnit sin fulla utveckling och stor- 

lek. De spinna då sin kokong högt uppe i trädens kronor, der 

de: fästa den bland barren och grenarne, eller nere på stammen 

der den fästes i en barkspringa, Mera sällan fastsätta de den 

vid grenar och barr, som finnas kringströdda på marken, Blott 

när arten uppträder i massa blir utvecklingen mera irregulier, 

så att man på samma tid träffar arten i alla sina metamorphos- 

stadier. Då träffar man äfven i deras vinterläger larverne i o- 

lika åldrar. Fullvuxna larver finnas då sida vid sida af andra, 

som äro blott halfvuxna eller ännu ganska små, Dessa utveck- 

las nawrligtvis på mycket olika tider följande år, så att man då 

finner samtidigt fjärilar, pupor och larver. 
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Barrspinnaren lider mindre än andra insekter af dålig vä- 

derlek' och hård köld. Den har också färre fiender än andra, 

så att han är utsatt för mindre förföljelse såsom larv. Göken, 

nötskrikan, finkarne och igelkotten bidraga likväl till hans för- 

störande. Svinet äter icke larven eller pupan, men fjärilen för- 

täres med begärlighet af alla insektätande foglar. 'Talgoxen och 

staren förtära också gerna puporne, hvilka de med stor färdig- 

het draga ur kokongerne. Äfven ugglor, nattblackor och fläder- 

möss förtära under npätterne en stor mängd af fjärilarne, Bland 

insekterne äro isynnerhet arterne af slägtet Carabus och bland 

Ichheumoniderne isynnerhet Ichn. circumflexus och Ichn. glo- 

batus de, hvilka mest bidraga att hålla arten inom sina grän- 

ser. Man finner också ofta döda larver fastsittande på träden 

aldeles öfverhöljda af pupkokongerne till Ichn. globatus, så att 

endast hufvud och analringen äro fria derifrån. Sådane larver 

böra icke förstöras. Men äfven många larver dö vid hudöms- 

ningarne, serdeles vid förpupningen. Många blifva ock, sedan 

de inspunnit sig uti sina kokonger, dödade af Iehn, mussii, som 

Jefvat inuti dem, men då kryper ut och spinner sina pupkokon- 

ger inuti larvens, - Andra kunna väl lyckligen förvandlas till 

pupor, men blifva såsom sådane förstörda af Ichn. circumflexus, 

hvilkens larv lefvat i deras inre, förtär puvpan och spinner sin 

kokong inuti pupskalet. Ichneumonider angripa till och med 

äggen och nedlägga i dem sina larver. Sädana ägg skiljas från 

öfriga genom ett litet hål, hvarigenom ichneumoniden skall 

utkomma. 

Ehuru således visserligen naturen gjort mycket för att hin- 

dra artens alltför starka förökande och förekomma den skada 

han kan förorsaka, händer likväl att dessa skrankor ej äro till- 

räckliga,. Menniskan måste då skrida in, och hvarje klok skogs- 

hushållare är derföre uppmärksam att i tide kunna taga sina 

mått och steg till skadans förekommande, I Maj och Juni må- 
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nader, under det att andra arbeten i furuskogarne pågå, bör 

han derföre söka göra sig underrättad huruvida larverne äro 

förhanden i någon ovanligare mängd. Då larverne hålla sig 

högt uppe i träden, kan deras närvaro icke upptäckas annorlunda 

än genom deras exerementer, hvilka lätt varsnas under träden, 

Skulle sådana förefinnas spridda här och der i skogen, måste 

man sedan fördubbla sin uppmärksamhet för att under som- 

marns lopp iakttaga fjärilens förökande. Finner man denna ske 

i så stor skala, att man för kommande året har att frukta ett 

artens uppträdande i massa, måste man uppsöka larverne i de- 

ras vinterläger, hopsamla dem och döda dem, Huru besvärligt 

detta än må synas vara, är det likväl nödvändigt, ty endast här- 

igenom förekommes artens slutliga uppträdande i sådana massor, 

att hela skogssträckor måste helt och hållet tillspillogifvas, En- 

dast då man vid undersökning finner larverne i vinterlägret vara 

sjukliga och till största delen angripna af parasitinsekter, kan 

man bespara sig detta mödosamma arbete, emedan då har na- 

turen redan på förhand dragit försorg derom att arten ej skall 

för kommande åren alltför talrikt uppträda. Har åter arten 

fritt och obehindradt fått föröka sig, så att den redan uppträder 

i förödande massor, måste man gripa till andra medel. Larver- 

ne måste då nedskakas från träden, hvilket sker säkrast om 

morgnar och aftnar då luften är sval. Larverne samlas, kastas 

i djupa hålor, der de krossas och sedan begrafvas, Detta me- 

del utföres under Maj och Juni månader. Puporne, men isyn- 

nerhet fjärilarne, då de såsom ofvanföre nimndes sitta på träd- 

stammarne, uppsökas och dödas, Är deremot larvernes massa 

oerhördt stor, måste den angripna skogstrakten omgifvas med 

gropar, på det att larverne ej må sprida sig derifrån. Uti gro- 

parne, som göras en fot breda och djupa, nedfalta larverne då 

de skola vandra från den först angripna och åt förödelsen helt 

och hållet hemfallna delen af skogen. Derifrån kunna de ej 
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uppkrypa, utan samlas i 6—8 tums djupare hålor, hvilka man 

anbringat i bottnen af groparne på ett afstånd af 5—12 steg 

från hvarandra. I samma mon ett sådant hål blir fullt al larver 

igenkastas det, larverne krossas, och ett annat hål uppkastas der 

bredvid. Så länge dessa gropar behöfva stå öppna, böra ej 

kreatur föras till den delen af skogen, emedan de nedtrampa 

kanterne till groparne och således bereda laryerne tillfälle att 

slippa upp derur. Skulle ej något af dessa medel kunna an- 

vändas till följe af lärvernes utomordentliga talrikhet och den 

vidsträckta rymd do intagit, återstår ej annat än att under vin- 

tern alhugga skogen på det angripna fältet och så tidigt på vå- 

ren upplöja marken, att larverne ännu icke hunnit öfvergifva 

sitt vinterläger. Marken får derefter några år å rad begagnas 

till sädesskörd innan den nutlägges till skog. Man må ej tro att 

de unga plantorne, som möjligen kunna befinnas bland de äldre 

träden på sådane angripna ställen, skulle kunna qvarstå och 

marken således genast utläggas till skog igen, De blifva, om 

marken 'ej rödjes och uppbrytes och larverne sålunda förstöras 

medan de äro i sin vinterdvala, genast uppätna om våren och 

derefter sprida sig larverne till de ännu oangripna delarne af 

skogens. 

Beskr. Antennernes skatt hvwvitaktigt; lamellerne bruna. 
Hulvud och thorax gråa, Abdomen gråbrun, 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan gråa, mer eller 
mindre beströdda med hvitt; vid basen finnes en rostbrun fläck 

samt mot utkanten ett dylikt tverband, hvilket är utåt starkt 
tandadt och oftast endast der försedt med en svartbrun kant- 
ning. Vid diskrältets slut finnes en hvit punkt. Bakvingarne 
äro svartaktigt rostbruna, enfärgade. Undertill äro alla vingarne 
brungråa, stundom försedde med ett eller flera mörkare tverband, 
Arten varierar mycket, så att knappt 2:ne exemplar äro hvaran- 
dra fullkomligt lika. Den märkvärdigaste varieteten är den of- 
vanföre anmärkta, hvilken har framvingarne ofvan hvitgråa utan 
rostbrun anstrykning vid basen; tverbandet är hvitgrått, saknar 
nästan allt rostbrunt och är både inåt och utåt svartkantadt. 
Bakvingarne äro nästan svartbruna, 
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Larven varierar lika mycket som fjärilen, De första 
veckorne efter det han blifvit kläckt är han rödaktig, blir sedan 
silfvergrå eller askgrå, rödhårig med bruna fyrsidiga fläckar 
längs ryggen och genombrutna linier längs sidorne, stundom med 
hvita fläckar, Andra och tredje kroppsringarne ega likväl alltid 
ett mörkblått tverband på ryggen, hvilket synes bäst då larven 
oroas och derföre kröker hufvudet nedåt mot buksidan. På si- 
sta kroppsringen står en liten, trubbig tuberkel, som är hårbe- 
vuxen.  Fullvuxen 3—4 tum lång, 

Pupan är svartbrun med rödbruna ringar på abdominal- 
regionen. -Kokongen är tät, spolfurmig, men mjuk, till färgen 
gulgrå och uppblandad med larvens hår. 

Aggen äro gröna strax efter det de blifvit lagda. men 
färgen öfvergår sedan till grå. Till formen äro de aflångt run- 
dade. Sedan larverne kläckts derur äro de glänsande som 
perlemor, 

VILL, Fiskstjertslägtet. 
(Lobocampa. WALLENGR.) 

Antenne bipectinate, lamellis maris longioribus, fe- 
mine nonnihil brevioribus. Ocemuli antice ”nudi, postiee 
parce pilosi. Palpi distincti, capite multo longiores, in 
medio compressi atque latiores, extrorsum acutiores atque de- 
flexi, dense squamato-pilosi; åärticulus ultimus longior, co- 
nicus, subpendulus, Lingwua brevissima, Ale ecrassm, 
denticulate. Costa subcostalis al. post. ramulum 
unicum longum, crassum e basi ergu marginem anteriorem 
mittens. Areola subcostalis al. post. elausa, areola 
discoidali multo minor, adest, e qua costa subcostalis et ra- 
mulus radialis oriuntur. Ramulus subradialis al. 
ant. biramosus, ramuli ejus longiores, ramulo carpali longi- 
tudine Åequales; ramulus carpalis ex angulo anteriore areo- 
lm discoidalis, a ramulo metacarpali separatus, oritur; ra- 
mulus metacarpalis et ramulus sesamoideus in trunco com- 
muni conjuncti ex angulo anteriore ejusdem areole egredi- 

entes. RBamulus subradialis al. post. solus ex an- 
gulo anteriore, costa independens et ramulus styloideus in 
trunco communi brevissimo conjuncti ex angulo posteriore 
areolm discoidalis oriuntur, Costa transversa, areo- 
lam discoidalem al. post, elaudens, obliqua, valde geniculata 
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reliquis fere <equalis, Pedes utriusque sexus usque in tar- 
sis hirsutisismi. Larva gracilis, solitaria, breviter pilosa, 

tuberculo postico breviter piloso, pedibusque analibus di- 
varicatis atque porrectis. Pupa mutica, nudiuscula, folli- 
culo crasso. 

Antennerne kammade med två rader hos -hannen tem- 
ligen långa, men hos honan något kortare lameller. Ögonen 
framtill nakna, baktill tunt hårige. Palperne tydliga, myc- 
ket längre än hufvudet, på midten sammantryckta och bredare, 
utåt spetsigare och nedböjda, rätt fjällhårige; sista leden temli- 
gen lång, conisk, något nedåtbangande. Tungan ganska kort, 
Vingarne tjocka och tandade. Subcostalnerven på 
bakvingarne utsänder från basen mot framkanten en gren, som 
är temligen läng, stark och nästan lik de öfriga mnerverne. 
Subeostalfältet på bakvingarne slutet, men mycket min- 
dre än diskfältet och derifrån utgå subeostalnerven och radial- 
grenen, Subradialgrenen på framvingarne tvågrenig; 
dess grenar tenmligen långa, lika långa med carpalgrenen, hvilken 
skild från metacarpalerenen kommer från diskfältets främre hörn; 
metacarpalgrenen och sesamoidgrenen komma från samma filts 
främre hörn, förenade i en gemensam stam, Subradial- 
grenen på bakvingarne kommer ensam från främre hörnet, 
och den oberoende nerven och styloidgrenen komma från bakre 
hörnet af diskfältet, förenade i en gemensam ganska kort stam, 
Tvernerven, som sluter bakvingarnes diskfält, är snedgåen- 

de, starkt knäböjd och nästan lika stark med de öfriga, Pöt- 
terne hos båda könen starkt ludna ända ut på tarserne, 
Larven smal, lefver enslig och är korthårig samt baktill för- 
sedd med en korthårig tuberkel; dess analfötter äro sperrade 
från hvarandra och bakåtsträckta, Pupan trubbig, nästan na- 
ken ; kokongen tjock, 

Slägtet, hvars larver hafva en afvikande form och ega båda 

analfötterne utsperrade samt bakåt sträckta, så att de likna tven- 

ne temligen breda flikar, hvaraf slägtets både svenska och ve- 

tenskapliga namn blifvit hämtade, har väl ännu icke blifvit fun- 

net inom det område, med hvars fauna si nu sysselsätta oss, 

men likväl så nära derintill, att det år högst sannolikt, att dess 

art älven träffas på Danmarks fasta land och kanske äfven på 

öarne, hvarföre vi ock här intagit dess beskrilning, 
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1. Allmänna Fiskstjerten. (1: puni Lin.) 

Alis fulvis, antieis supru macula discoidali alba, tenue 
nigro-cineta, strigisque 2 transversis fulvis. 

Vingarne rödgula, de främre ofvan med en hvit, af svart 
fint begränsad fläck i disken och 2 svartbruna tverstrimmor. 

Syn. BombyT pruni Lin. S. N. I 2:818. 22. 
Fabr. E, 8. II. 1. 424. 56. Hi bn. Bomb. t. 4271, 
156. God. Lepid. IV, t. 8. f. 1. Gastropacha pruni 
Ochs. Schm, III, 254. 6. Kay s, Schm. p. 200.t. 67; 
Heinem. Schm. I, 204, 

Arten förekommer ehuru sparsamt nästan öfver allt i Eu- 

ropa, men har ännu icke blifvit anmärkt på Skandinaviska half- 

ön. Kayser uppgifver att arten träffas i Schleswig-Holstein 

och Boye har funnit honom vid Haniburg. Mot norden stiger 

han i östra Europa ända till Petersburg. Flygtiden infaller i 

Juli månad. Larven lefver på björk, ek, al, lind, aprikosträd, 

plommonträd och slånbuskar, Den framkommer ur ägget om 

hösten, ölvervintrar efter första hudömsningen samt träffas full- 

vuxen i slutet af Maj eller Juni månader, 

Beskr, Antennernes skaft hvitgulaktigt, lamellerne brun-= 
aktiga. Hufvud och halskrage brunröda. Thorax och abdomen 
rödgula. Vingarne tandade, 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan rödgula, der 

och hvar beströdda med mörkare gråaktiga atomer. Öfver di- 
sken gå tvenne nästan räta svartbruna tverlinier, hvilka i vin- 
gens inkant stå hvarandra närmare än vid dess framkant. E- 
mellan dessa båda finnes vid diskfältets slut en hvit, merendels 
aflångt rundad fläck, som är omgitfven af en mycket fin svart 
krets, Nära utkanten går tvers öfver vingen en vågig, mycket 
otydlig tverstrimma. - Bakvingarne ofvan blekt rödgulaktiga, nä- 
stan utan all teckning, Undre sidan är på båda vingparen ble- 
kare än den öfre, Framvingarne ega i vingspetsen en brun, 
med blågrått pudrad fläck samt öfver disken en svartbrun tver- 
linea. Bakvingarne hafva likaledes en sådan tverlinea, men den- 

na räcker endast från framkanten till diskens midt; närmare ut- 
kanten går en otydlig och ofullständig, taggig tverstrinuna, 

Larven är blåaktigt askegrå med gulaktiga långslinier 
och hvitaktiga, stundom otydliga fläckar, På tredje kroppsringen 
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eger han en rödgul tverstrimma och på näst sista kroppsringen 
har han en korthårig tuberkel. 

Pupan är mörkbrun med svarta vingslidor och vilar i 
en hvitgulaktig, fast kokong. Å gget är klotrundt och hvit- 
grått. : 

IX, Gräselephant-stågtet. 
(Odonestis. GERM.) 

Äntenne bipectinate, lamellis maris longissimis, 1e- 
mine brevissimis, Oculi antice nudi, postice parce pilosi. 
Palpi distincti, capite multo longiores, subrostriformes, in 
medio compressi atque latiores, ectrorsum acutiores, dense 
pilosi; articulus ultimus longior, cylindricus, porrectus. 
Lingwda brevissima. Ale crasse, integre. Costa sub- 
costalis al. post. rumulum longum crassum e basi, sed 
ramulos 2—3, quorum ultimus longus atque costam menti- 
ens, ex areola subcostali erga marginem anteriorem mittens. 
Areola subcostalis al, post. adest maxima, clausa, 
areolÅ discoidali magnitudine mwqualis; costa subcostalis ex 
apice ejus, sed ramwlus radialis aut e lutere ejus posteri- 
ore aut ex ungulo ejus et areoleÅ discoidalis oritur. ÅR a- 
mulus subradialis al. ant. biramosus, ramuli ejus longio- 

res sed ramulo carpuli breviores; ramulus carpalis prope 
angulum anteriorem areolÅe discoidalis a ramulo metacar- 
pali separatus oritur; ramulus metacurpalis et ramulus se- 
samoideus in trunco communi conjuncti ex angulo anteriore 
ejusdem areol& egredientes. Ramulus subradialis 
al. post. solus et angulo anteriore, costa independens et 
ramulas styloideus separatim ex angulo posteriore areole 
discoidalis oriuntur. Costa transversea, areolam 

discoidalem al. post. elaudens, obliqua, geniculata, reliquis 
flere mqualis. P edes utriusque sexus usque in tarsis hirsutis- 
simi, Larva penicillum in segmento secundo et segmento 
antepenultimo gerens, dorsum breviter tenueque fascicula- 
tum; latera pilis reclinatis vestita, Pup a mutica, nudiuscula, 
folliculo coriaceo, late fusiformi, ostiolo antice tenue contexto. 

Antennerne kammade med två rader lameller, som hos 
hannen äro mycket långa, men hos honan deremot mycket kor- 
ta. Ögonen framtill nakna, baktill tunt håriga, Pal- 
perne tydliga, mycket längre än hufvudet, näbbformiga, på 
midten sammantryckta och bredare, utåt spetsigare, tätt ludna; 

14 
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sista leden temligen lång, cylindrisk, framstående, Tungan 
ganska kort. Vingarne tjocka, helbräddade. 'Subeo- 
stalneryven på bakvingarne utsänder från basen mot fram- 
kanten en lång och tjock gren, men från subeostalfältet 2—38 
grenar, af hvilka den siste är lång och liknar en nerv. Sub- 
costalfältet på bakvingarne ganska stort, slutet, lika stort 
med diskfältet; subcostalnerven utgår från spetsen deraf, men 
radialgrenen antingen från bakre sidan deraf eller från vinkeln 
emellan subcostalfältet och diskfältet. Subradialgrenen 
på framvingarne tvågrenig; dess grenar temligen långa, men 
kortare än carpalgrenen, hvilken, skild från metacarpalgrenen, 
uppkommer nära diskfältets främre hörn; metacarpalgrenen och 
sesamoidgrenen komma från samma fälts främre hörn, förenade 
i en gemensam stam, Subradialgrenen på bakvingarne 
kommer ensam från främre hörnet, och den oberoende nerven 
och styloidgrenen komma från bakre hörnet af diskfältet, skilda 
från hvarandra, Tvernerven, som sluter bakvingarnes disk- 
fält, är snedgående, knäböjd och nästan lik de öfriga, Föt- 
terne hos båda könen starkt ludna ända ut på tarserne, 
Larven har en hårpensel på 2:dra och näst sista kroppsrin- 
gen; ryggen försedd med glesa och korta hårknippen; sidorne 
deremöot klädde med täta, böjda hår, Pupan trubbig, nästan 
naken; kokongen läderartad, bredt spolformig med en framåt 
glest ölverspunnen öppning. 

Europa eger af detta slägte ei mer än en art, hvilken äf- 

ven tillhör vår fauna: 

1. Allmänna Gräselephanten. 
(0. potatoria Lin.) 

Alis maris ferrugineo luteis, fJemine luteis; anticis stri- 
ga obliqua in apice desinente altleraque exteriore, denticulata 
fuscis maculisque 2 discoidalibus parvis albis. 

Vingarne hos hannen brunaktigt gula, hos honan gula; de 
främre med en brun, snedgående tverstrimma, som slutar i 
vingspetsen, samt en annan dylik men småtandad närmare ut- 
kanten; i disken tvenne små, hvita flöckar. 

Syn. Bombyx potatoria Lin. S. N. I. 2. 813. 23, 
Fabr. ENS IIKIN4000 0850 Hr bnA Bomb tal. oc. 
82, 183: poli 3: God Lep IV: på 92 Nar: 
Gastropacha potatoria Ochs, Schm, III, 256. 7. 
Kays. Sechm, 200, t. 68, Heinem, Schm, I. 204. 
Odonestis potatoris Germ Pradr. 49, 2. Boisd, 
Ind. 71. 584. Boh em, Bomb, Sv. 142, 1. 
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Arlen, som erhaflit sitt svenska namn till följe af sin klum- 
piga kropp, är temligen allmän uti danska hertigdömena och på 
Julland, men förekommer äfven på öarne. Inom Sverige är den 
funnen i södra provinserne af Thunberg utan att lokalen 

är närmare känd, och Prof. Boheman har träffat honom i 

Upland. Inom Norige är den en enda gång funnen wid Chri- 

stiania (Siehke). Den är således en af vår halfös sällsyn- 

tare arter. Dess flygtid infaller i Juni och Juli månader, Lar- 

ven lefver enslig på flera slags gräs, särdeles på Dactylis glo- 

merata, och kläckes ur ägget under hösten. Sedan han öfver- 

vintrat träffas han åter i Maj och Juni, under hvilken sistnämn- 

de månad han vanligen förpupas. Sin kokong spinner han 

vid något grässtrå och tillbringar här såsom pupa 3—4 vec- 

kor. Inom öfriga Europa tillhör arten såväl låglandet som bergs- 

trakterne, men äri desse sednare sällsyntare. Han förekommer 

tillochmed på de högre Harzbergen och uppehåller sig före- 

trädesvis i skuggrika skogslundar. 

Beskr. Antennernes skaft gult; lamellerne hos hannen 
brunaktiga, hos honan gula. Hufvud och thorax hos hannen 
brunaktigt gulgråa och abdomen gulaktig; men hela kroppen hos 
honan gul. 

Hanne. Framvingarne ofvan brunaktigt gula eller grå- 
gula med. en brunaktig, något vågig, ofta otydlig tverstrimma 
nära basen, samt en annan svartbrun tverstrimma öfver disken. 
Den sednare; hvilken i inkanten börjar nära den förra men ut- 
löper i vingspetsen, är utåt begränsad med hvitt. Emellan båda 
finnes vid diskfältets slut en njurformig, hvit fläck och framom 
denna en hvit punkt. Nära utkanten går en svartbrun, vågig 
och småtandad tverstrimma, hvilken likväl stundom är mycket 
otydlig. Bakvingarne äro ofvan gulgråa med en otydlig mörkare 
tverstrimma,  Undertill äro alla vingarne gulbrunaktiga med en 
syartbrun tverstrimma, som på framvingarne ofta räcker från 
vingspetsen endast till midten af disken, 

Honan, som är större än hannen, har vingarne på båda 
sidor antingen blekgula eller brungula, men för öfrigt tecknade 
säsom hos hannen, 
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Larven är svartbran eller gråbran täthårig med en 

gul linea längs hvardera sidan: samt rödaktiga hårknippen på 

små upphöjningar å ryggen; 2:dra och 11:te kroppsringarne haf- 

va hvardera en svart, lång och uppåt spetsig hårpensel; längs 

sidorne finnas hvita, nedböjda hårknippen. Hufvudet brungult 

med gråa strimmor, Fullvuxen är den 3 tum lång, 

Pupan är svartbrun, sista kroppsringen afrundad, försedd 

med några mycket fina hakar, och kokongen aflångt spolfor- 

mig, läderartad men mjuk och nppblandad med larvens hår, 

till färgen gulaktig, och eger framtill en öppning, som är öf- 
verspunnen med fina och glesare trådar. 

Ägget är aflångt rundadt, till färgen grönaktigt med 2:ne 

svarta ringar. 

X, Tjockbuk-slågtet. 
(Gastropacha, OCHS.) 

Antenne bipectinate, lamellis utriusque sexus bre- 
vioribus. Peuli antice nudi, postice parce pilosi. Palpi 
distineti, capite multo longiores, rostriformes, compressi, 
squamati, extrorsum obtusi; articulus ultimus longior, com= 
pressus, obtusus, porreetus. Linguga fere nulla. Ale 
crasse, dentate. Costa subeostalis al. post. ramu- 
los plures (5—6) e margine anteriore arcole subeostalis 
ergu marginem anteriorem ale mittens, omnes costis reliquisg 
cequales. Areola subecostalis al. post. clausa, maxi- 
mu, areola discoidali major, adest, e quu costa subcostalis 
biramosa oritur, sed ramulus radialis e margine anteriore 

areole& discoidalis egreditur, Ramulus subradialis 
al. ant. biramosus; ramuli e€jus brevissimi in apicem ale 
excurrentes, ramulo carpali triplo breviores; ramulus car- 
palis, cum ramulo metacarpali et ramulo sesamoideo in 
trunco communi conjunetus, ex angulo anteriore areolae 

diseoidalis oritur. Ramulus subradöalis al. post. 
solus ex angulo anteriore, costa independens et ramulus sty= 

loideus, in trunco communi brevi conjuncti, cum ramulo 
ulnari ex angulo posteriore  areole discoidalis ”oriuntur, 
Costa transversa, areolam discoidalem al. postica- 
rum elaudens, obliqua, reliquis tenuior. Pedes utriusque 
sexus tantum usque in tibiis pilosi. Lurva depressiuscula, 
pilosula, tuberculo piloso segmentis antepenultimi et ap- 
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pendiculis lateralibus mamäillaribus, pediformibus, hirsutisz 
predita. Pupa mutica, hirsuta, farinosa, folliculo laxo, 
late fusiformi, farinoso. 

Antennerne kammade, med två rader hos båda könen 
temligen korta lameller. Ögonen framtill nakna, baktill tunt 
hårige. Palperne tydliga, mycket längre än hufvudet, näbb- 
formiga, sammantryckta, fjälliga, utåt trubbiga; sista leden tem- 
ligen lång, sammantryckt, trubbig, framätsträckt. Tungan 
nästan ingen. Vingarne tjocka, tandade, Subcogtal- 
nerven på bakvingarne utsänder från subceostalfältets främre 
kant till vingens framkant flera (5—6) grenar, som alla äro lika 
med de öfriga nerverne. Subcostalfältet på bakvin- 
garne slutet, ganska stort, större än diskfältet, och derifrån ut- 

går den tvågreniga suhcostalnerven, men radialgrenen utgår från 
diskfältets främre sida. Subradialgrenen på Iramvin- 
garne tvågrenig; dess grenar mycket korta, tre gånger kortare 
än carpalgrenen, utlöpa i vingspetsen; carpalgrenen, förenad med 
metacarpalgrenen; och sesamoidgrenen i en gamensam stam, ut- 
går från diskfältets främre hörn, Subradialgrenen på 
bakvingarne kommer ensam från främre hörnet, men den obe- 
roende nerven och styloidgrenen, som äro förenade i en kort 

gemensam stam, komma tillika med ulnargrenen från bakre 
hörnet af diskfältet. Tvernerven, som sluter bakvingarnes 

diskfält, är snedgående och finare än de öfriga. Fötterne 
hos båda könen endast håriga ut på tibierne. Larven ned- 
plattad, hårig, försedd med en bårig tuberkel på den näst sista 
ringen och med hårbevnxna, fotlika, vårtlika bihang i sidorne, 
Pupan trubbig, luden, betäckt med mjöllikt stoft; kokongen 
mjuk, bredt spolformig, genomträngd af mjöllikt pulver. 

Af detta slägte eger ej heller vår fauna mer än en art, 

Några flera finnas inom öfriga Europa. Vid första ögonkastet 

skiljes det från alla öfriga till familjen hörande slägten genom 

sina långa, näbbformiga palper och genom antennerne, hvilka 

äro hos båda könen lika. Deras lameller äro temligen korta, 

och hos honan knapt kortare än hos hannen. Larverne, som 

om hösten kläckas ur äggen, öfvervintra efter första hudöms- 

ningen och binna först följande sommar till sin fulla ut- 

veckling. 
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1. Rostfärgade Tjockhuken. 
(G. qvercifolia. Lin.) 

Alis ferrugineis, canescenti indutis ; anticis strigis 
transversis 3 simplicibus, denticulatis, fuscis; palpis nigro- 
coeruleis. 

Vingarne rostfärgade, med askegrå anlöpning; de främre 
med 3 enkla, tandade, svartbruna tverstrimmor, palperne svart- 
blåa, 

Syn. Bombyx quercifolia Lin, 8. N, I. 2. 812. 
18; F. 5. 293. 1110. Fabr. EB, 8. III. 1. 420. 42. 
Hi bn. Bomb, t, 43. f. 187. 188. God. Lepid. IV. 
76. tt, 7.1. 1.2, Gastropacha quercifolia,. Ochs. 
Schm, III. 247. 4. Kays. Schm, 199.t. 65. 70, Hei- 
nem. Schm. I. 203. Lasiocampa quercifolia. Boisd. 
Ind, 72. 587. Bohem, Bomb, Sv. 144, 2, 

Var. Vingarne kopparbruna, de främre med 2 dubbla 
tandade, svartbruna tverstrimmor och en rad månformiga 
svartbruna fläckar. (Alis cuprinis, anticis strigis trans- 
versis 2 duplicatis  fuscis serieque lunularum nigro- 
Juscarum. 

Syn. Guastropacha alnifolia. Ochs. Schm III, p- 
250. IV. p. 205. 5. Gastropacha quercifolia var. al- 
nifolia K ays. Schm. 199, t, 69. 

Rostfärgade Tjockbuken är en af vår Faunas sällsyntaste 
fjörilar, Inom Danmark förekommer han der och hvar, men 
inom Sverige endast uti de sydligare provinserne. Uti Skåne 
är han funnen vid Segesholm (Zett.) samt uti Ifsetofta soc- 
ken af Författaren; uti Blekinge på Wemmö vid Carlskrona af 
Gosselman; vid Upsala af Aurivillius samt vidare 
på Gotland af Zetterstedt. Inom Norige är han ännu ej 
anmärkt. Han träffas såväl i trädgårdar som i skogar och fö- 
rekommer äfven på sankare ängar. Flygtiden infaller i Juli 
månad,  Fjäriler sitter under dagen stilla på trädstammar och 
flyger först sent om natten. Då den sitter håller den såsom 
de flesta andra arterne af familjen vingarne lagda takformigt 
öfver abdomen, men bakvingarnes framkant skjuter då långt 
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framom framvingarne, så att fjärilen härigenom erhåller det 

egna utseende, som inom Tyskland tillskyndat honom namnet 

Glucke, emedan man trott sig deri finna en likhet med en ruf- 

vande höpa, Larven förekommer om hösten från Augusti må- 

nad och sedan, efter att hafva öfvervintrat, åter under Maj och 

Juni månader följande året på körsbärsträd, plommonträd, slån- 

buskar, rosenbuskar, hagtorn, pilarter, äppleträd, och Mespi- 

lus. Den öfvervintrar ofta på träden, der: den lefvat om hösten. 

Den är mycket svår att upplöda, emedan de flesta dö under 

fångenskapen, Honan lägger ända till 300 ägg, som kläckas 

efter 14 dagars eller 3 veckors förlopp. Puptiden varar vanligt- 

vis blott 18-—21 dagar. Skadan, som larven gör, är hos oss 

obetydlig, emedan fjärilen öfverallt är sällsynt. Varieteten före- 

kommer i öfriga Europa tillsamman med den vanliga formen der 

och hvar, men är mycket sällsynt, Inom vår faunas område är 
den ännu icke anmärkt, hvarföre den ofvan blott autyddes för 

vidare efterforskning. 

Beskr. Antennernes skalt och främre lamellrad svart- 
bruna; den bakre lamellraden ridbrun, - Palperne svartblån. 
Hufvud och thorax rostbruna; abdomen ljusare rostbrun, 

Hanne och hona. Framvingarne ofvan ljust rostbruna, 

i framkanten gulgråa, i inkanten rostgula, lävgs utkanten rödt 
askegråaktigt anlupna, Nära basen finnes en våglormig, svartaktig 
tverstrimma och utanföre diskfältet en annan al samma färg; 
båda äro enkla, och den sednare består al knapt sinsemellan 
sammanhängande hallmånar, af hvilka den främste, som är 
närmast vingens framkant, står snedt innanföre de öfriga, så att 
strimman der synes vinklad, Emellan dessa båda tverstrimmor 
står vid diskföltets slut en svartaktig, aflång punkt. Nära ut- 
kanten synes en tverrad halfmånformiga Häckar, som stundom 
likväl äro otydliga.  Sjelfva utkanten är guluktig och vingtän- 
derna svarta, Bakvingarne äro ofvan i framkanten rostgula, i 
disken svartskuggade, i utkanten rödt askegråaktigt anlupna, 
och äro prydda med 2:ne svartaktiga, enkla tverstrimmor; sjellva 
utkanten har samma färg som på främvingarne. Alla vingarne 
äro undertill rostbruna med ett gemensamt svartaktigt tverband, 
som på bakviogarne är vinkladt, 
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Larven varierar mycket med hänseende till grundfärgen, 
men igenkännes lätt på det breda, mörkblåa tverbandet på an- 
dra och tredje kroppsringarne. Grundfärgen är antingen aske- 
grå eller brunaktig med ljusare och mörkare teckningar, som 
ofta bilda på ryggen vinklar, hvars spetsar vändas mot hufvu- 
det, hvilket är gråbrunt med bruna streck. På hvarje kropps- 
ring finnas i sidorne, utom ofvannänmda fotlika bihang, 2:ne 
bruna knappformiga vårtor. Fullvuxen är den 4—5 tum lång. 

Pupan svartbrun, luden, beräckt med hvitaktigt pulver, 
så aft hennes färg synes blåaktig. Analringen bevuxen med 
korta borst, Med hvitaktigt pulver äro maskorne till den svart- 
gråa kokongen fyllda. 

Äggen äro aflångt rundade, till färgen hvitaktiga med 
gröna band, samt ega ofvan i midten en grön, hvitbegränsad 
punkt. 

Anm, ÅA en annan denna närstående art må för eftor- 
sökande inom Danmark och Södra Sverige, men isynnerhet på 
Gotland här följande diagnos intagas: 

Gulbruna 'Tjockbuken. 

(G. populifolia W. V.) 

Vingarne ofvan gulbruna; de främre med 3 enkla, tandade, 
svartaktiga tverstrimmor, bildade af sins emellan föga samman- 
hängande halfmänformiga fläckar. 

Syn. . Bombyx populifolia, W. V. 310. 5. Fabr. 
ES IL 10 420-41; 60 di Tepid,. IV: todfe 3; 
Hibn, Bomb, t. 43, f, 189. Gastropacha populifolia. 
Ochs, Schm, II, 245. 3, Kays. Schm,. 198. 70. 
Heinem, Schm. I, 203. 

Arten förekommer der och hvar, men stundom allmänt uti 
öfriga Europa, ehuru icke i England. Den är somliga år temli- 
gen allmän i Pommern och förekommer genom Preussen och 
Liffland ända till Petersburg i Ryssland. Flygtiden infaller i 
Juni månad och larven lefver på asp, poppel och pilarter samt 
öfvervintrar såsom föregående arts, hvilken den liknar, men 
hvarifrån den genast skiljes genom ,kortare och bredare tuberkel 
på näst sista kroppsringen, samt genom det svartblåa tverbandet 
på 2:dra kropparingen och den rödgula, svartblåaktigt kantade 
tverstrimman på tredje kroppsringen. Grundfärgen är ljust aske- 
grå med mörkare punkter och matta fläckar. - Pupan är svart, 
rödbrunt hårig med rödbruna ringar på abdominalregionen, och 
kokongen är hvitgrå. Larven uppehåller sig på de högst sit- 
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tande grenarne och är derföre svår att upptäcka, Först vid 
förpupningstiden begifver han sig ned derifrån på trädstammarne 
eller för att uppsöka annat passande ställe för kokongens 
fästande. 

Äggot är rundt, grönt, med ett bredt hvitt tverband, 

XI. Skogsspinnare-slågtet. 
(Ammatocampa. WALLENGR.) 

AntenneÅ bipectinate, lamellis maris longioribus, fe- 
mine multo brevioribus. Oculi antice nudi, postice parce 
pilosi,. Palpi distincti, breviores, capite nonnihil longiores, 
compressi, pilosi, oblusi; articulus ultimus brevior, in pilo- 
sitate occultus, Lingua fere nulla. Ale sat crussme, den- 
tate, margine interiore anticarum ad angulum sinuato. 
Costa subecostalis al, post. ramulum e basi versus mar- 
ginem anteriorem et alterum, interdum furcutum, e murgine 
anteriore areolce discoidalis mittens; ramuli illi sunt costis reli- 

quis equales. Areola subcostalis al. post. elausa, maxi- 
ma, areolmw discoidalis latitudine equalis, extrorsum truncats; 

ex illa costa subceostalis simplex oritur, sed ramulus radia- 
lis e connectione areole subcostalis et areolé discoidalis 
egreditur. Ramulus subradialis al. ant. biramosus ; 
ramuli ejus longiores, dimidiam partem ramuli carpalis 
quantes; ramulus carpalis elatere anteriore areolce discoi- 
dalis, sed ramulus metacarpalis et ramulus sesamoideus, in 
truncna communi sat longo conjuncti, ex angulo anteriore 
ejusdem areol oriuntur. Ramulus subradialis al. 
post. ex angulo anteriore, costa independens et ramulus 
styloideus, in trunco communi sat longo conjuneti, ex an- 
gulo posteriore areole discoidalis oriuntur. Costa tr ans- 
versa, areolum discoidalem al. post. elaudens, obliqua, 
recta, reliquis tenuior, Pedes wutriusque sexus tanturis 
usque in tibiis pilosi. . Larv a gracilis, depressiuscula, pi- 
losula, tuberculo piloso segmentis antepenultimi, fasciculisque 
lateralibus pilosis predita. Pupsa brevis, erassa, mutica, 
hirsuta, farinosa, folliculo laxo, late fusiformi, farinoso. 

Antennerne kammade, med två rader lameller, som hos han- 
nen äro temligen långa, men hos honan mycket korta. Ögonen 
framtill nakna, baktill tunt hårige. Palperne tydliga, korta, 
något litet längre än hufvudet, sammantryckta, håriga, trubbiga; 

15 
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sista leden temligen kort, dold i hårigheten. Tungan nästan 
ingen, Vingarne temligen tjocka, tandade, de främre i hörnet 
af inre kanten djupt inskurna, Subecostalnerven på bakvin- 
garne utsänder från basen mot framkanten en gren, samt från 

subeostalfältet en annan, som stundom är gafflad: dessa grenar 
likna de öfriga nerverne. Subecostalfältet på bakvingarne 
slutet, ganska stort, till bredden lika stort med diskfältet, utåt 
tverhugget; derifrån utgår subeostalnerven, som är senkel, men 
radialgrenen utgår från det ställe, der subcostalfäiltet och disk- 
fältet äro förenade med hvarandra. Subradialgrenen på 
framvingarne är tvågrenig; dess grenar temligen långa, lika lån- 
ga med halfva carpalgrenen, hvilken åter utgår från diskfältets 
främre sida, hvaremot motacarpalgrenen och sesamoidgrenen, som 
äro förenade i en temligen lång gemensam: stam, utgå från disk- 
fältets främre hörn. Subradialgrenen på bakvingarne utgår 
från främre hörnet, men den oberoende nerver och styloidgrenen 
utgå ur bakre hörnet af diskfäöltet, förenade i en temligen lång 
gemensam stam,  Tvormerven, som sluter bakvingarnes 
diskfält, snedgående, rät, finare än de öfriga. Föttern oe hos 
båda könen blott håriga ut på tibierne,; Larven smal, ned- 
tryckt, hårig, försedd med en bårig tuberkel på nästsista kroppsr 
ringen och hårknippen i sidorne. Pupan kort, tjock, trubbig, 
hårig, betäckt med mjöllikt stoft; kokongen mjuk, bredt. spol- 
formig, genomträngd af mjöllikt pulver. 

Skogsspinnareslägtet, som hittills: blifvit förenadt. med förer- 

gående, är derifrån genom de uppgifna karaktererne tillräckligen 

skildt. De korta palperne. och framvingarnes djupa inskärning i 

hörnet af inré kanten skiljer det genast från föregående. Genom 

sednare kännetecknet är det ock skildt från alla öfriga till vår 

fauna hörande slägten inom familjen, Larverne öfvervintra i all- 

mänhet ej såsom hos förra, utan framkomma ur äggen på våren 

och det är merendels pupan, som öfvervintrar. - Under som- 

mars lopp blifva larverne fullvuxna, Förpupniagen sker vanli- 

gen emellan blad på de träd, der larven lefvat. 

1. Rödbruna Skogsspinnaren 
(A, ilicifolia E in.) 

Alis. rufo-cinereis, cano-indutis,. anticis strigis 2 trans- 
versis fuscis, macula  discoidali fasciaque maculari postica 
albidis; posticis fascia albida. 
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Vingarne rödaktigt gråa med, blågrå anstrykning; de främre 
med. tvenne svartbruna tverstrimmor, en hvitaktig diskfläck 
och ett hvitaktigt, af flöckar bestående tverband nära utkanten; 
de bakre med ett hvitaktigt tverband. 

Syn. Bombygrg ilicifolia Lin, S. NI, 2. 813. 19 
F.-8S, 293. 1109. « Hibn. Bomb. p. 148. 5. God 
Lepid. IV: p. 84. 4. 7. f. 5. B. betulifolia. Esp. Schm: 
63. tab, 7. fi 1. Hiibn, Bomb. t. 44, f. 190. Gastro- 
pacha ilicifolia Ochs. Schm,. II. 240. I. Kays. 
Schw, 197, t.. 73. Heinem. Schm, I. 293. Lasio- 
campa ilicifolia. Boisd. Ind. 72. 590. Bohem. 
Bomb. Sv, 145. 3. 

Denna skogsspinnare tyckes mera tillhöra de östra än ve- 

stra trakterne af vår faunas område, Inom Danmark är den 

ännu ej funnen, men inom Norge är den deremot anmärkt vid 

Christiania (Sie b ke), hvaraf följer, då den derjemte förekom 

mer i England och Nederländerne, att man väl kan antaga det 

den finnes äfven inom Danmark, ehuru den der såsom öfver 

allt inom Skandinavien torde vara sällsynt. Inom Sverige är 

den hittills anmärkt i flera af de östligare provinserne, Så bar 

den blifvit funnen vid Anneberg i Småland (B ohem:), vid 

Gusum i Östergöthland (Wahlb) och vid Stockholm (Bo- 

hem:) samt vid Forsa i Helsinglarnd af Auriwillius 

Öfver allt är arten här sällsynt. Flygtiden inträffar i Maj och 

Juni månader. Då fjärilen hvilar, håller han vingarne på sam- 

ma egendomliga sätt som föregående art. Larven förekommer 

från Juni månad och förpupar sig i slutet af Augusti eller i 

September, hvarefter pupan vanligen ölvervintrar och gifver 

fjäril följande vår. Larven lefver på Vaccinium myrtillus och 

Salix caprea, isynnerhet på de yngre skotten al sistnämde pil- 

art, men skall äfven förekomma på ek och björk, 

Beskr. Anteonernes skaft hvitaktigt; lamellerne ljus- 

bruna. Hufvud och thorax rödgråa med brunaktig anstrykning, 

Abdomen grå. 
Hanne och hona, Framvingarne ofvan rödaktigt gråa 

med blågrå anstrykning. Öfver disken gå tvenne, böjda, svart- 
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bruna tverstrimmor, bestående af halfmånformiga fiäckar, och 
emellan dem finnes vid diskfältets slut en hvitaktig fläck, som i 
sin yttre kant har ett svart streck. Utkanten bredt blågrå, och 
inåt begränsad af en rad svartbruna fläckar, hvilka åtföljas af 
hvitaktiga fläckar, som bilda ett tverband. Bakvingarne ofvan 
mörkgråa, vid basen brunaktiga och mot utkanten försedde med 
ett hvitaktigt tverband, som bäde inåt och utåt har brunaktig 
gräns. Framvingarne undertill rödgråa, i utkanten blågråa, med 
en matt, svartbrun tverstrimma öfver disken. Bakvingarne un- 
dertill blågråa, i inkanten hvitaktiga, med en stor brun fläck i 
framkanten, hvilken fläck afsmalnar i disken och bildar ett tver- 
band. Fransarne hvita med bruna fläckar. 

Larven är långsträckt och smidig, korthårig, men med 
längre hår i sidorne, "Till färgen är den antingen rvstbrun med 
två stora, hvita punkter på hvarje kroppsring, hvilka stöta till 
den svarta midtellinien, samt eger på 2:dra och 3:dje kroppsrin- 
garne ett orangelärgadt, svart punkteradt tverband, och är på 
sidorne nära fötterno gråaktig; eger brungrått, med rostfärgade 
hår försedt hufvud samt pommeransgul, svartfläckig buksida, 
hvilken likväl stundom är hvitaktig med bruna fläckar; eller 
har lårven på ryggen rödgula, af svarta tverlinier afdelade fläc- 
kar, hvilka förenas genom en svart midtellinia och på båda si- 
dor äro bredt infattade med hvitt; ofvan fötterne går en blågrå 
strimma och hufvudet är svartgrått. 

Pupan är svartbrun, rödhårig, öfverpudrad med rödaktigt 
hvitt pulver. Kokongen är gulhvit, genomträngd af rödaktigt 
hvitt puder. 

Äggen äro aflångt rundade, hvita, med bruna fläckar och 
ofvantill försedde med en svart punkt, 

Anm. För vidare efterforskning, serdeles inom Sveriges 
östra provinser och på Gvtland må diagnos gifvas på följande art: 

Tegelröda Skogsspinnaren. 
(A. betulifolia Ochs.) 

Vingarne tegelröda; de främre i utkanten med askegrå an- 
strykning, med 2:ne svartbruna tverstrinumor öfver disken och 
mot utkanten en otydlig rad af svarta fläckar; de bakre med 
ett svartbrunt tverband. 

Syn. Gastropacha betulifolia Ochs. Schm, IM. 
2493, 2. Kays. Schm. 197,4; 12. Heinem; Schm, 
I, p. 202. Bombyx betulifolia God. Lepid. IV. t. 7. 
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I. 4. B. ilicifolia Esp. Schm, I. 5. t. 8 f. 1—5. 
HUbn. Bomb. t. 44. f. 191. 192. Fabr, E. 8. I 
1. 421. 43. 

Arten förekommer i Tyskland och annorstädes i Europa, 

samt går mot norden ända till Petersburg. Flygtiden infaller i 

Maj månad. Larven lefver på ek, björk, svartpoppel och Sor- 

bus aucuparia. Den uppehåller sig på de högsta grenarne al 

dessa trädslag och är derföre svår att upptäcka, Stundom öf- 

vervintrar den såsom halfvuxen. Den är vanligen enfärgadt 

rödgrå, blågrå eller gulgrå, men är stundom tecknad med mer 

eller mindre tydliga rostgula eller gråbruna, afbrutna linier och 

småstreck. På andra och tredje kroppsringarne finnes ett röd- 

gult tverband, som vid båda ändar är försedt med en svart punkt 

och har i midten 1—2 andra sådana punkter. Hufvudet är 

rödbrunt eller evartbrunt. Pupa och kokong likna nästan före- 

gåendes och äro öfverströdda med liknande puder. 

XII. Fjellspinnare-slågtet. 
(Aretornis GERM) 

Antenne bipectinate, lamellis maris longiorihus, 1e- 
mine multo brevioribus. Oculi antice nudi, postice parce 
pilosi. P alpi indistincti, pilosi, in pilositate capitis occulti, 
capite non longiores. Lin gua fere nulla. Alm tenuiores, 
dentate. Costa subcostalis al. post. ramulum cras- 
sum e basi erga marginem anteriorem mittens; ramulus ille 

costis reliquis equalis. Areola subcostalis al. post. clausa, 
maxima, areolÅ discoidalis magnitudine Åqualis, acuta; ex 
illa costa subcostulis simplex oritur, sed ramlus radialis € 
margine posteriore ejusdem areole& egreditur. Raumulus 
subradialis al. ant. biramosus; ramuli ejus longiores, 
partem bitrientalem ramuli carpalis equantes; ramulus car- 
palis ex eodem loco cum ramulo metacarpali, sed abilla se- 
paratim oriens; ramulus metacarpalis, cum ramulo sesamoi- 
deo in trunco communi sat longo conjunctus, ex angulo an- 
teriore areolm discoidalis oriens. Ramulus subra- 
dialis al. post. ex angulo anteriore, costa independens 

et ramulus styloideus ex angulo posteriore areolÅ discoidalis 

separalim oriuntur. " Costa transversa, areolam dis- 

coidalem al. post. claudens, obliqua, antrorsum obsolete 

geniculatu, costis reliquis fere mqulis. Pedes utriusque 
scxus tantum usque in tibiis pilosi. Larv a cylindrica, 
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dense pilosa, dorso fasciculis erectis; fasciculo segmenti se- 

eundi et antepenultlimi longiore, : Pupa crassa, mutica, sub- 
nuda, folliculo late fusiformi. | 

Antennerne kammade, med två rader lameller, som 

hos hannen äro temligen långa, men hos honan mycket korta, 
Ögonen framtill nakna, baktill tunt hårige. Palperne otyd- 
liga, håriga, dolda i hufvyudets. hårighet, icke längre än hufvu- 
det. Tungan nästan ingen. Vingarne temligen tunna, tan- 
dade. Subeceostalneryven på bakvingarne utsänder från 
basen mot framkanten en stark gren, som liknar de öfrige ner- 
verne, .Subecostalfältet på bakvingarne slutet, ganska 
stort, lika stort med diskfältet, spetsigt; derifrån utgår subco- 
stalnerven, som är enkel, men radialgrenen utgår från samma 
fälts bakre kant. Subradialgrenen på Iramvingarne två- 
grenig; dess grenar temligen långa, lika långa med tvåtredjedelar 
af carpalgrenen, hvilken utgår från samma ställe som metacar- 
palgrenen, men skild från denna; metacarpalgrenen, som är 
förenad med sesamoidgrenen i en ganska lång gemensam stam, 
utgår från främre hörnet af diskfältet. Subradialgrenen 
på bakvingarne utgår från främre hörnet, men den oberoende 
nerven sd styloidgrenen utgå skilda sins emellan från bakre 
hörnet af diskfältet. Tv érnerven, som sluter bakvingarnes 
diskfält, är snedgående, framtill obetydligt knäböjd, nästan lik 

de öfriga nerverne. Fötterne hos båda könen blott mdna 
ut på tibierne. Larven cylindrisk, tätluden, med uppstå- 
ende hårknippen på ryggen samt har på hvardera af andra och 
nästsista kroppsringen en uppstående, längre hårpensel, P u pan 
tjock, trubbig, nästan naken; kokongen bredt spolformig. 

Slägtet. tillhör bergstrakterne inom Buropa och den högre 

norden samt eger endast följande art: 

1. Fjellspinraren, (A. lobulina W. V.) 

Alis -anticis supra. albido- l. flavido-cinereis stigis 2 
nigris albido-marginatis lunulaque discoidali nivea; posticis 
fusco-griseis. 

Framvingarne ofvan hvitaktigt eller gulaktigt gråa med 2:ne 
svarta och Nhvitkantade tverstimmor såmt "en snöhvit diskfläck; 
bakvingarne brungråa. 

Syn. Bombyx lobulina W. V. p. 57. n, 6. Hibn, 
Bell IB 1. it. 2:06g. L.. Bomb, ti.41: fi181- Hebr. 
E. S. Soppl, 436. 83—84. God, Lep. IV. 116. t, 12, 
f. 1, 2. Gastropacha lobulina O chs. Schm, UL 258, 
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Kays. Schm; 201. t. 78: Heinem Sechm. I. p. 204. B. 
lunigera E'sp. Schm, t. 22. 5. ue 

V ar, Framvingarne ofvan svartgråa med 2 hvita tver-- 
strimmor och hvit diskfläck, (Alis anticis supra fusco-cinereis, 
fasiis 2 transversis lunulaque discoidali niveis.) 

Syn. Bombyx lunigera Payk. Act. Hafn, 11 
98. ,.1..t:i 2. f. 1, Fabr, E. S. I, 1. 428. 66. Bomb. 
lobulina E sp. Schm. t. 82 f. 3. 4. Gastropacha lobu- 
lina Ochs. 1. ec. var. Zett. Ins. Lap, 925. 3. Lasio- 
campa lobulina Bo hem Bomb, Sv. 145. 4. 

Fjellspinnaren tillhör Sveriges medlersta provinser, der en- 

dast 'stanvformen hittills blifvit träffad, såsom vid Upsala af 

Thunberg, och i nordligaro delarne af Vestergöthland, men 

är ytterst |sällsynt. - Inom Lappmarkerne,; förekommer deremot 

endast Vvarieteten, der den blifvit fimnen vid Lycksele i Umeå 

Lappmark (Zett.) samt i Luleå Lappmark på fjellet Snjerack 

nära Quickjoclk (Wahlb,) och vid sjön Parkijaur (B oh e m.). 

Inom Norigo är den ännu ej anmärkt; ieke' eller inom Danmark, 

Flygtiden inträlfar i Julioch Augusti månader, och bör: fjärilen 

då sökas i furuskogarne. Larven lefver på vanliga furen och 

träffas på hösten, men öfvervintrar och hinner först följande 

året sid fulla utveckling.” "Sin "kokong spinner den vid en gren 

eller i en springa under barken, hvarefter fjärilen framkommer 

efter én månads förlopp: 

Beslkr, Antennernes skaft hvitaktigt; lamellerne ljusbruna. 

Hufvud och thorax gråa med inblandade ljusare hår. Abdomen 

brungrå, 

HannoeochHona Framvingarne ofvan hvitaktigt eller 

gulaktigt gråa med tvenne. svarta, vågiga tverstrimmor öfver di- 

sken, af hvilka. den inre.är inåt vuch den yttre utåt hvitkantad, 

Den inre -af. dessa går. temligen rät.. men. saedt öfver vingen, 

hvaremot. den yttre bildar. en. båge och vinkel omkriug diskfäl- 

tet, sä att den vid framkanten står mycket längre från den inre 

än vid vingens inkant: —-Runmet. mellan; båda är mörkare grått, 

så att det liknar ett tverband och i detta finnes vid diskfältets 

slut en snöhvit, hallmånformig fläck, "Mot utkanten går en rad 

svartbruna, stundom otydliga taggar "tvers öfver vingen, Bak- 
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vingarne äro ofvan brungråa och stundom prydde med ett lju- 
sare tverband. Alla vingarne äro på undre sidan askegråa, för- 
sedda med ett svartbrunt tverstreck, som på framvingarne stun- 
dom upphör i disken. Fransarne hvita med bruna fläckar. 

Varieteten har framvingarne ofvan svartgråa och 
de vågiga tverstrimmorne äro här hvita, så att knapt någon 
antydning till svart förekommer; diskfläcken är snöhvit, samt 
ofta hvita hopade atomer i stället för de svartbruna taggarne 
nära utkanten. Hufvud och thorax iäro äfven svartgråa. För 
öfrigt liknar den stamformen, 

Larven är hos stamformen blå eller violett ; längs ryg- 
gen, står på hvarje kroppsring en svart, fyrsidig, svart och 
hvithårig fläck, och på båda sidor härom finnas kantiga, ljusgu- 
la, i segmentlederne rödgula fläckar, kroppssidorne äro rödgula 
med tvenne långslinier, som bildas 'af blåaktiga fläckar och 
punkter. Larven till varieteten är på ryggen gul med en zvart 
fläck på hvarje segment, hvilken är försedd med en svart hår- 
pensel; på kroppssidorne är den violett och prydd med gula, 
svartkantade snedstreck. 

Pupan är jernntjock och gulbrun. Kokongen tjock, gul- 
aktig, med inblandade svarta hår. 

Äggen äro aflångt rundade, blågröna med mörk punkt i 
båda ändarne, 

IL Trib. STRIPHNOPTERYGIDAE. 
(WALLENGR.) 

Antenne utringque pectinate, pectine c€ompresso. 
Palpi breves, hirsutissimi. Lingua fere nulla. Al & 
deflexe. Coste abdominales al. posticarum 2. Areola 
discoidalis al. omnium costa transversa clausa. Co- 
staindependens al. omnium ad angulum areolm dis- 
coidalis anteriorem propius oriens. Costa dorsalis al. 
anticarum radice simplice e€ basi oriens. Costa subrco- 
stalis a'postiearum usque ad basin libera, sed ad costam 
medianam extrorsum valde approximata, et ramulum nu!- 
lum erga marginem ale anteriorem emittens, costula vero 
transversa cum costa mediana connexa, ut areola subcosta- 
lis elausa ante areolam discoidalem formeturi 

Antennerne på båda sidor om skaftet kammade; kam- 
men sammantryckt. Palperne korta, ganska hårige. T un- 
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gan nästan ingen, Vingarne: bakåt och nedåt böjda, Abdeo- 
minalnerverne på bakvingarno 2. Diskfältet på alla 
vingarne slutet genom en tvernerv, Oberoende nerven 
på alla vingarne upprinner närmare diskfältets främre hörn. 
Dorsalnerven på framvingarne kommer från basen med 
enkel rot. Subcostalnerven på bakvingarne ända till 
basen fri, men utåt närmar den sig ganska mycket mediannerven 
och sänder ingen gren mot vingens framkant, likväl är den ge- 
nom en tvernerv förenad med mediannerven, så att ett slutet 
subeostalfält bildas framom diskfältet. 

Inom den hetare och södra tempererade zonen är gruppen 

temligen rik på slägten och arter, men inom Europa finnes ej 

mer än ett enda slägto och endast en art af dotta tillhör vår 

fauna. 

I. Mjölkörtspinnare-slågtet. 
(Lasiocampa Schrank. Steph.) 

Antenna maris longissime, Jemine brevius pectinatae. 
Oculi nudi. Ramulus radialis a. antiearum sim- 
plex, e€ margine anteriore areolm discoidalis oriens, sed ra- 
mulus subradialis biramosus, cum ramulo carpali et meta- 
carpali in trunto conjuncetus ex angulo anteriore areole 
ejusdem et ramulus sesamoideus ex éodem loco orientes. 
Ramulus radialis et subradialis al. posticarum ex 
angulo anteriore areolm discoidalis orientes, ille ad costam 
subcostulem valde approximatus. Areola subcostalis 

clausa al. posticarum arcola diseoidali dimidio brevior. Un- 
gues tarsorum, presertim anticorum validissimi. Calcaria 
pedum posticorum 2. Larv a obesa, tenuiter hirsuta, ma- 
culis nigris beseriatis dorsalibus ornata; taeta se non con- 
torquit. Pupa ano bimucronato absque folliculo in terra 
qQuiescit. 

Antennerne hos hannen ganska långt, hos honan dere- 
mot kortare kammade. Ögonen nakna. Radialgrenen på 
framvingarno enkel och upprinner från främre kanten af disk- 
fältet, men subradialgrenen, som är tvågrenig, är med carpal- 

och metacarpalerenarne förenad i en stam och kommer från 

samma fäilts främre hörn, och sesamoidgrenen upprinner från 

16 
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samma ställe. Radial- vch subradialgrenarne på bakvingarne 
komma från främre hörnet af diskfältet; den förre går mycket 
nära subcostalnerven, Subcostalfältet på bakvingarne, 
hvilket är slutet, är hälften kortare än diskfäitet. Klorna 
på tarserne, isynnerhet på framtarserne, äro ovanligt stora och 
starka. Sporrarne på bakfötterne 2. Larven undersätt- 
sig, tunnt luden, prydd med tvenno rader svarta fläckar på ryg- 
gen, och rullar sig icke samman, då den vidröres. Pupan 
har tvåklufven analspets, är ej inspunnen i kokong utan hvilar 
fri i jorden. 

Slägtet skiljer sig genast från föregående slägten utom hvad 

ofvanstående diagnos gifver vid handen, äfven genom tunnare, 

med glesare fjäll belagda vingar. 

Bruna Mjölkörtspinnaren (LC. dumeti Lin.) 

Alis ochraceo-brunnmeis, ciliis, fascia communi, punetoque 
discoidali anticarum luteo-ochraceis. 

Vingarne ockrabruna; fransar, ett gemensamt tverband oci 
framvingarnes diskfläck ockragula. 

Syn. Bombyx dumeti Lin 9. N, I. 2. 815. 26. 
Fabr. E. 8. II, 1. 427, 63. Hibn. Bomb. t. 37. 
164. God, Lep, IV. 103. t. 10. f. 1. Bohem Bomb. 
S. 139. 7. Bomb. dumi Lin. F. 8. 293. 1107. Ga- 
stropacha dumeti O chs. Schm, II, 273. 14. kLasio- 
eampa dumeti Germ prodr. 46. 1. Kays. Schm. 
208. t. 64. Heinem. Schm, I. p. 211. 

Brana mjölkörtspinnaren är en af Sveriges sällsyntaste Ne- 

matocerer och träffas i skogslundar och på betesmarker endast 

i de sydligaste provinserne af landet, Prof. Boheman har 

en gång funnit arten vid Anneberg i Småland och förf, har ett 

par gånger träffat den vid Trolle Ljungby i Skåne. Inom Dan- 

mark är den lika sällsynt som inom Sverige och af förf. fun- 

nen såsom larv endast vid Roeskilde, men i Norige lär den ej 

förekomma, Dess flygtid infaller i September månad, då han- 

nen är i rörelse äfven om dagen, men honan deremot endast 

om aftonen och natten. Larven lefver på Leontodon taraxa- 

eum, och flera Hieracii-arter samt Lactuca, och träffas fråm 
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Maj till Juli på stöllen, der dessa vexter förekomma. Om hösten 

kläckes den ur äggen och öfvervintrar samt blir i Juli eller 

Augusti följande året pupa. Då den skall förpupa sig, spinner 

den icke in sig uti någon kokong, såsom arterne alt följande 

grupp, utan nedkryper i jorden och undergår här sin förvand- 

ling. Mera sällan sker denna under nedfallna löf eller bland 

mossa, 

Boskr. Antenuerne bruna med gult skatt. Thorax och 

hufvudet rödgula, Abdomen svartbrun med långa rödgula hår 

i sogmentkanterne.  Fötterne svartaktiga. 

Hanne och hona. VWVingarne ofvan ockrabruna; de 

främre vid basen rödgula; alla prydde med ett ockragult tver- 

band utanföre diskfälten samt försedde med ockragula fransar. 

Bandet på bakvingarno bredare än på framvingarno, Dessa 

sednare ega ock vid diskfältets slut en rund, ockragul fläck, Un- 

dertill äro alla vingarne gula med brun skuggning, som isynner- 

het mot utkanten är stark; öfre sidans tverband synes här blekt 

och mera obegränsadt. 

Larven är svartaktigt askegrå med tunn, rödgul hårbe- 

klädnad och två rader svarta fläckar längs ryggen, af hvilka 

hvardera af de tre första kroppsringarne ega en, men de följande 

segmenterne två på hvarjo sida, På kroppssidorne finnas tre 

rader rödhåriga vårtor, af hvilka den öfre och nedre hafva 

hvarder två, men den mellersta raden endast en på hvarje kropps 

ring. Ryggfläckarne äro stundom från femte kroppsringen framåt 

begränsade med hvitaktiga fläckar. 

Pupan mörkt brunröd, chagrinerad och eger på ryggen 

af första kroppsringen tvenne långsgående upphöjningar, Bakåt 

är bon starkt tillspetsad och eger en dubbel, krökt analtagg, 

som på hvardera sidan är försedd med fyra tänder eller min- 

dre taggar. 

Ägget är nedtill afplattadt, men upptill kullrigt, på ytan 

glatt och glänsande, till färgen brunaktigt, hvit marmoreradt 

och prydt med 1—2 hvita ringar samt upptill försedt med en 

större svart midtelpunkt. 

mm — — — 
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HIR. Trelb. ENDROMORLDIEAE. BOISD. 
Antenne utringue pectinate, pectine compresso. Pal- 

pi brevissimi. Lingua fere nulla, Ale -deflexe. C o- 
sta abdominalis al. posticarum tantum wunica di- 
stineta. Areola discoidalis alarum omnium clausa. 
Costa independens alarum omnium ex angulo areolce 
discoidalis posteriore oriens. Costa dorsalis al. ant. 
scepe radice simplici, sed interdum radice duplici e basi 
oriens. Costa subcostalis al. post. ad basin libera 
et ibi areolam subcostalem clausam formans, ad ramulum 
radialem sat approximata et ramulum nullum e basi erga 
marginem ale anteriorem emittens. Calcaria pedum 
posticorum 2. Unguwues tarsorum breves. 

Antennerne på båda sidor om skaftet kammade; kam- 
men sammantryckt, Palperno mycket korta. Tungan 
nästan ingen. Vingarne bakåt och nedåt böjda. Abdo- 
minalnerven på bakvingarne endast en, tydlig, Disk- 
fältot på alla vingarne slutet. Oberoende nerven på 
alla vingarne upprinner från diskfältets bakre hörn, Dorsal- 
nerven på framvingarne kommer från basen oftast med en- 
kel, men stundom med dubbel rot. Subecostalnerven 
på bakvingarne vid basen fri och der bildande ett slutet subco- 
stalfält, alltid närmande sig intill radialgrenen och utsändande 
ingen gren från basen mot vingens framkant, Sporrarne 
på bakbenen 2. Klorna på tarserne korta. 

Så rika på slägten som föregående grupper äro, så fattig 
är deremot denna. Al utomeuropeiska, hithörande slägten kän- 
ner man ännu högst få och inom Europa finnes ej mer än ett, 

I, Scheckspinnare-slägtet. 
(Endromis OCHS.) 

Antennwe bipectinate, lamellis maris longinribus, 
femine brevioribus. Oculi nudi. Palpi brevissimi, hirsu- 
tissimi, obtusi. Alm tenues, integre. Ramulus radi- 
alis al. ant. simplex e margine anteriore areol& diseoida- 
lis oritur; ramulus subradialis brevissimus prope apicem 
ale e ramulo carpali oritur; ramulus carpalis simplex, cum 
ramulo metacarpali in trunco longo communi conjunctus, 
ex angulo uanteriore areol& discoidalis et ramulus sesamoi- 
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deus ex eodem loco oriuntur. Ramulus subeosta- 
lis al. posticarum ex areola subcostali minuta, ramu- 
lus radialis et ramulus subradialis ex angulo anteriore 
areole& discoidalis, sed costa independens et ramulus styloi- 
deus ex angulo posteriore ejusdem areole oriuntur. Co0- 
sta transversea, areolam discoidalem al, posticarum 
elaudens, aångulata. Larva junior parce pilosa, adultior 
nuda, sphingoidea, tuberculo pyramideo articuli untepenul- 
timi capiteque retractili. Pupa obtusa, aculeata, mucrone 
anali spinoso, folliculo tenaci, membranaceo, 

Antennerne kammade med två rader lameller, hvilka 
hos hanner äro längre, men hos honan något kortare. Ögonen 
nakna. Palperne mycket korta, ludna, trubbiga. Vin- 
garne tunna, helbräddade. Radialgrenen på framvin- 
garne enkel och kommer från diskfältets främre kant; subradial- 
grenen ganska kort, kommer från carpalgroneon nära wvingspetsen; 
carpalgrenen enkel, är förenad i en lång gemensam stam med 
metacarpalgrenen och kommer från främre hörnet af diskfältet; 
sesamoidgrenen kommer från samma ställe. Subeostal- 
nerven på bakvingarne kommer från det lilla subcostalfältet; 
radialgrenen och subradialgrenarne komma från främre hörnet, 
men den oberoende nerven och styloidgrenen från bakre hörnet 
af diskfältet. 'Tvernerven, som sluter bakvingarnes diskfält, är 
vinklad. Larven såsom yngre glest hårig, såsom äldre na- 
ken, sphinxlik, och har på nästsista kroppsringen en pyramidal- 
tormig upphöjning; hufvudet kan tillbakadragas i första kropps- 
ringen. Pupan trubbig, beväpnad med taggar och försedd 
med en taggig analspets; kokongen seg, pergamentartad. 

Slägtet eger inom vår verldsdel ej mer än följande art: 

Scheckspinnaren. (E. versicolora Lin.) 

Alis albo- fuscoque maculatis; anticis maculis 3 apica- 
libus niveis, strigis 2 transversis lunulagque discoidali nigris; 
posticis striga flexuosa fusca; collari albo. 

Vingarna fläckiga af hvitt och svartbrunt; de främre med 
3 snöhvita fläckar i spetsen, 2 svarta slingrande tverstrimmor 
och en svart, halfmånformig fläck; de bakre med en svart- 
brun slingrande tverstrimma; halskragen hvit. 

Syn. Bomby:c versicolora Lin. S. N. I. 2,817. 32, 
F, S. 294. 1111. Fabr, E,$S. II, 1.427. 64, Hiäbn, 
Bomb, t. 1. fi 1. 2. God, Lepid. IV. p. 149, t. 14. f. 
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1.2. Endromis versicetora Ochs. Schm, II. 16, 1. 
Zett. Ins. Lapp. 922. 1, Boisd, Ind. 74, 601. Bo- 
hem, Bomb. Sv. 151. 1. Kays. Schm. 195 t. 63, 
Heinem. Schm, I. 199. 

Ehuru icke allmän förekommer likväl Scheekspinnaren ge- 

nom hela Dånmark och södra samt medlersta Sverige der och 

hvar uti skogstrakter, serdeles bland småskog af björk. I Nori- 

ge synes han deremot vara ytterst sällsynt, emedan han hittills 

endast blifvit der anmärkt vid Christiania (Sieb ke). Inom 

Sverige är han deremot funnen ganska högt mot norden, såsom 

vid Tårneå (Zett,) och i Norrbotten vid Råbäcken (W a hlb.). 

Dessutom är han anmärkt vid Säther i Dalarne (Anders- 

son), vid Norberg i Vestmanland (Fredrichsson), i Jemt= 

land (Bohe m.). I de sydligare provinserne träffas har likväl 

mera ofta, såsom i Skåne vid Rösjöholm (Borck), Lund 

(Zett.), Degeberga, Oppmana och Trolle Ljungby; i Småland 

vid Anneberg (Bohem,) och Korsberga (P onten); i Ble- 

kinge vid Sölvesborg och Carlshamn 0. s. v. I slutet ar 

April samt i Maj förekommer fjärilen, hvarefter larven träffas 

mer eller mindre sällskaplig på björk, al och hassel samt stun- 

dom äfven på afvenbok och lind, Under Juni och följande 

månader ända till hösten finner man honom isynnerhet på lägre 

buskar af dessa trädslag. I Augusti eller September månad 

begifver han sig ned derifrån och nedkryper bland mossa på 

jorden, der han spinner sin kokong, Pupan öfvervintrar och 

gifver fjäril följande vår. 

Beskr. Antennerne svarta. Halskragen hvit, Thorax 
rostbrun, Addomen hvs hannen rostbrun, men hos honan hvit 
med afvexlande svarta och hvita ringar. 

Hanne. Framvingarne ofvan kanel- eller kaffebruna med 
2:ne svarta tverstrimmor, af hvilka den inre är obetydligt slin- 
grande samt inåt hvitkantad, men den yttre deremot gör från 
vingens inkant en stark böjning inåt, hvarefter don löper mera 
rak till framkanten; den är utåt hvitkantad. Vid diskfältets 
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slut fiones en svart vinkel eller halfmåne. 1 vingspetsen stå 3 

hvita fläckar efter hvarandra, ochi utkanten äro nerverne hvita. 

Bakvingarne ofvan gulbruna med en svartbrun vinkel vid disk- 

fältets slut, en slingrande, svartbrun tverstrimma utanföre disk- 

fältet, samt i framkanten nära främre hörnet en kaffebrun fläck, 

hvilken stundom fortsättes till ett tverband, bestående af skilda 

vinkelfläckar. Bakom samma fläck finnas stundom några hvita 

fläckar. Undertill hafva alla vingarne samma färg och teckning 

som på öfre sidan, men den inre tverstrimman saknas stundom 

på framvingarne och nära basen af bakvingarne finnes en svart 

tverstrimma. 

Honan är större än hannen och har vingarne ofvan och 

undertill hvitaktiga, pudrade med kanelbrunt, samt eger för öf- 

rigt samma teckning som hos hannen. 

Larven är såsom ung svart med fina korta bår, men 

blir med tiden aldeles naken och liknar efter sista hudömsningen 

en sphinxlarv. Då är den grön, på ryggen hvitaktig och eger 

på sidorne gulaktiga snedstreck, hvilka likväl saknas på de två 

första kroppsringarne, der de ersättas af en rät sidolinea 

med samma färg. Kort före förvandlingen blir larven rödbrun 

och fläckig. Den pyramidformiga tuberkeln är trubbig. Larven 

liknar vid hastigt påseende till formen larven till D. porcel- 

lus och är emellan 3—4 tum lång, då dep är fullvext. 

Pupan är långsträckt, framtill och baktill trubbig, samt 

till färgen svart, Kokongen är fast och pergamentartad, samt 

sammanspunnen bland mossa, 

Äggen äro aflångt rundade och till färgen blekröda. 

EW. 'Erib., SKATURSIIDAE. BOISD. 

Antenne maris utringue peclinate, pectine expla- 

nato; femine serrate. Palpi aut brevissimi atque indi- 

stincti, aut longiores alque distineti. Lingwua fere nulla. 

Ale patule, subdeflexe. Costa abdominalis al. 

posticarum tantum unica, distineta. Areola discoi- 

dalis al. omnium costula transversa tenuissima elausa. 

Costa independens al. omnium ex angulo areole 

discoidalis anteriore oriens. Costa dorsalis alarum 

anticarum radice duplici e basi oriens. Costa subeo- 

stalis al. posticarum usque ad basin libera et a costa 

mediana valde remota, ramulum nullum erga marginem 

aleÉ anteriorem emittens. 
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Antennerne hos haunen på båda sidor om skaftet 
kammade, kammen utsperrad,; hos honan sågtandade, Pal- 
perno antingen mycket korta och otydliga, eller långa och 
tydliga. Tungan nästan ingen. Vingarne plattliggande, nå- 
got nedböjda. Abdominalnerven på bakvingarne endast 
en, tydlig. Diskfältet på alla vingarne slutet genom en 
mycket fin tvernerv. Oberoende nerven på alla vin- 
garne upprinner ur diskfältets främre hörn, Dorsalnerven 
på framvingarne kommer med dubbel rot från basen, Sub- 
costalnerven på bakvingarne ända till basen fri och 
mycket aflägsnad från mediannerven, samt utsänder ingen gren 
mot vingens framkant. - 

Hit höra de största och präktigaste arter af hela familien, 
men vår verldsdel eger af denna, liksom af den motsvarande 
gruppen (E q uites) bland dagfjärilarne, endast några få arter, 
Dessa synas dock i det närmaste vara ogendomliga för dess 
fauna och för den norra tempererade zonen, emedan knapt mer 
än en af dem går något längre i söder. Till gruppen höra gan- 
ska många slägten, men vår fanna eger deraf ej mer än tvenne, 

hvilka lätt skiljas från hvarandra genom följande kännetecken: 
1:o Ramulus radialis al. ant. nullus. Calearia pedum 

posticorum 2. (Ingen radialgren på framvingarne. 
Sporrarne på bakfötterne 2.) Saturnia, 

2:0 RBamulus radialis al. ant. adest. Calcaria pedum 
posticorum 4, (Radialgren finnes på framvingarne. 
Sporrarne på bakfötterne 4.) Aglia, 

I, Påfogelspinnare-slågtet. 
(Saturnia. SCHRANK.) 

Antenna maris pectine utrinque duplicato, radiis u- 
qualibus, femine serrata. Oculi nudi. Palpi brevissimi, 
hirsutissimi. Ramulus radialis al. ant. nullus, ramu- 
lus subradialis e margine anteriore areolm discoidalis oriens, 
in apice ale biramosus sed ramulus ejus, in marginem an- 
teriorem anastomosans, brevissimus. Ramulus carpalis 
simplex cum ramulo subradiali in trunco communem conjun- 
Gbus el ramulus metacarpalis ev angulo anteriore areolm discoi- 



129 

dalis simplex oriens. Tibim pedum anticorum untrorsum 

ad inserlionem tarsorum mutice, Calcaria pedum po- 

sticorum 2. Larv a nuda, tuberculis piliferis, asteroideis. 

Pupa crassiuscula, stylo analt, setiformi, recurvo, in fol- 

liculo pyriformi, ore anteriore filis elasticis clauso. 

Antennerne hos hannen på båda sidor om skaftet för- 

sedde med dubbla, lika långa kamlameller; hos honon sågade. 

Ögonen nakna. Palperne mycket korta och håriga. Ra- 

dialgreuen på framvingarne ingen; subradialgrenen, kom- 

mande från diskfältets framkant, är vid vingspetsen tvågrenig, 

men den grenen, som utgår i framkanten är ganska liten, Car- 

palgrenen är enkel och förenad med subradialgrenen i en 

gemensam stam; metacarpalgrenen upprinner från främre hörnet 

af diskfältet. Tibierne på framfötterne framtill vid tar- 

sernes infogning obeväpnade. Sporrarne på bakbenen 2. 

Larven naken, med tuberkler, som i spetsarne hafva stjern- 

formigt utsperrade hår, Pupan något tjock, med en borst- 

formig och krökt analtgg; hvilar i en päronformig kokong, 

hvars främre öppning är tillsluten med elastiska trådar. 

Slägtet, hvartill många utmärkt vackra arter från hetare 

zonen räknas, har först i sednare tider börjat draga mera upp- 

märksamhet till sig, sedan man funnit, att det silke, hvarmed 

rvlaerne omgifva sig vid förpupningen, är lika starkt och vär- 

defullt, som det man längst erhållit af vanliga silkespinnaren. 

Man har derföre börjat att till Europa ölverflytta flera hithö- 

rande arter, hvilka äfven trifts förträffligt, så att odlingen af 

dem synes hafva lofvande utsigter. Ingen af de europeiska: ar- 

terne spinna dugligt silke. 

Larverne hafva på hvarje kroppsring 6 upphöjningar, som 

äro bevuxoa med stjernformigt utsperrade bår. Flera af dem, 

serdeles bland utomeuropeiska arter, förorsaka med dessa hår 

en brännande känsla, liksom  etternässlan, då man vidrör dem, 

Karsten, som serskilt undersökt larven till en hithörande 

art för att utröna orsaken till detta, har beskrifvit dessa hårs 

konstruktion. Hären äro ihåliga rör, besatta med ledade, äfven 

ihåliga förgreningar, Alla grenarnes öndar öro utdragna i en 

17 
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" tunn och ganska fin spets. Denna består af en lätt afbruteri 

membran, Håren såväl som de större grenarne utgöras af trenne 

olika väfnader. De utantill fasta rören, som egentligen äro en 

fortsättning af epidermis, äro genomskinliga och färglösa. Ett 

tätt intill denna liggande pigmentlager bekläder hela öfverhu- 

dens inre sida, De, i kroppshuden med guwlgrönt, men i hå- 

ren fned grönt färgämne uppfyllda cellerne bilda en sammanhän= 

gande hinna, som med försigtighet kan skiljas från pergaments- 

huden. Nämnda färglager omgilves i håren af en tunn, genom- 

skinlig hinna och slutar i deras öfre ända såsom deras sista 

led. Denna är uppfylld med sekretionsceller, hvilka förorsaka 

den brännande känslan i huden, då härens spets deruti afbrytes. 

Pupan igenkännes genast på kokongens form, hvilken är 

aldeles egendomlig för detta och större delen af de ntomeuro- 

peiska slägten, som tillhöra de egentliga Saturniiderne. Ko- 
kongen består nemligen af en pergamentartad, hård och fast 
spånad, hvars maskor blifvit noga förenade med hvarandra och 
sammankittade; Den liknar till formen ett päron eller en pung, 
hvars afsmalnånde ända har en trång öppning, som tillslutes 
genom en krans af elastiska borster, I kläckningsögonblicket 

gilva dessa lätt efter för fjärilens påträngning, så att han utan 
svårighet slipper ut, Till gruppen höra de största kända Spin- 
nare och äfven dessas kokonger hafva samma egendomliga form, 
hvilken i deras hemländer har tilldragit sig uppmärksamhet från 

der boende oevultiverade folkslags sida, I det indre af Södra 

Afrika användas kokongerne af en till gruppen hörande art så- 
som tohakspungar. På andra ställen användas de såsom flaskor 

eller påsar. 

Till vår fauna hörer endast följande art: 

Lilla Påfogelspinnaren. (L. pavonia Lin.) 
Alis supra griseis, fusco-fasciatis, ocello in singula ni- 
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yro, ochraceo- coeruleoque circumcincto; posticis maris supra 
fulvis; collari albo. 

Vingarne ofvan gråa med bruna tverband, samt på hvarje 

en svart med ockragult och blått omgifven ocell; de bakre hos 

hannen ofvan rödgula; halskragen hvit, 

Syn. Bombyx pavonia Lin. F. S. 291, 1099. 
Atlacus pavonia minor Lin, S. N. I. 2. 810. Bom- 
byg pavonia minor Fabr. E. 5. I, 1.417. 32, Bomb. 
carpini Hiäbn, Bomb, t, 14. f. 53, 54. God, Lep. 
IV. 68, t. 5. f. 2.3. Saturnia carpini Ochs, Schm. 
II, 6. 3. Heinem, Schm, I, p, 196. Saturnia pavo- 
nia Zett. Ins, Lapp. 921. 1. Bohem, Bomb. Sv. 147, 1. 
Saturnia pavonia minor Staint. Manual, I, 160. 

Lilla Påfogelspinnaren är en af de allmännaste arter både 

uti Danmark, Sverige och Norige. Den förekommer öfver allt 

på ängar och i skogar såväl på låglandet som uti fjelltrakterne 

i början af våren, men är såsom fullbildad insekt i rörelse 

sent om natten, Om dagen döljer den sig merendels i gräset 

eller bland lägre buskar; endast hannen träffas vid denna tid 

af dygnet någon gång ehuru ytterst sällan i rörelse, i synnerhet i 

lugnt och vackert väder. Inom Sverige är den anmärkt ända upp 

i nordligare delarne af Lappmarkerne ungefär vid samma tid som 

i södra provinserne, och inom Norige är den funnen talrik från 

de sydligare delarne ända upp på Dowrefjäll (W'v e k e), såsom 

vid Fogstuen och Jerkin (Siebke). Larven, som kläckes 8—14 

dagar efter det honan lagt sina ägg, lefver till sent in på hö- 

sten af bladen på Erica vulgaris, Vaccinium myrtillus, Salix- 

arter, Betula alba och B. nana, Slånbuskar, bok, ek, körs- 

bärsträd, afvenbok, Spirmea, Rosa och flera andra vexter. I 

September månad förvandlar han sig till pupa och tillbringar i 

detta tillstånd en, men stundom 2'å 3 vintrar, förr än fjärilen 

utkommer. 

I bergstrakterne uppstiger arten temligen högt på fjeller, 
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dock icke till snögränsen. Den har 1 medlersta Europa blifvit 

anmärkt ännu vid 3500 fots höjd öfver hafvet. Tillhörande endast 

norra tempererade och kalla zonen, förekommer den genom hela 

Europa och Sibirien, samt mot öster ända till Altai. Redan 

öfvanföre anmärkte vi, att åtskilliga fjärilarters hannar kunna 

lätt fångas, när man lyckats öfverkomma en hona, som kan an- 

vändas såsom lockmedel. Utom allmänna Gräsulfven (pag. 93), 

är förhållandet sådant äfven med Scheckspinnaren, Ekspinnaren 

och Påfogelspinnaren. Dessas hannar äro mycket lifliga; hvare- 

mot honorne äro mera tröga. Ekspinnarens och Scheckspin- 

narens hannar ser man derföre ofta midt om dagen flyga om- 

kring och kunna derföre dessa lättare icke blott observeras utan 

äfven fångas, men så är ej förhållandet med Påfogelspionarens, 

Den är i allmänhet endast i rörelse om natten och oftast icke 

förr än ganska sent, men då kan man ock hvarje natt ifrån 

Maj månads början till in i Juni månad vara viss att på pas- 

sande lokaler träffa honom ifrigt sysselsatt att söka honan. 

Man kan då också fånga honom hoptals, om man blott funnit 

en hona och fastsatt henne på lämpligt sätt, Tillochmed om 

man tillsluter den ask, deri man förvarar henne, infinna han- 

nar sig och söka åtkomma henne. Utan detta lockmedel lyckas 

dock sällan fångsten i det fria, emedan den försvåras genom den 

snabba flygten och den sena tiden på dygnet, då arten är i rö- 

relse.  Säkrast erhålles derföre arten genom att uppföda larven, 

som kan om hösten, med lätthet uppsökas, då den träffas 

på ljungfält, och är icke svår att uppföda. Honan lägger sina 

ägg hoptals på näringsplantorne, 

Beskr. Anteanerne hos hannen brunaktiga, hos honan 
gulaktiga. Hufvud, thorax och abdomen bruna, den sednare 
med hvita ledfogningar. Halskragen hvit, 

Hanne, Framvingarne ofvan gråa, längs framkanten röd- 
gråaktiga. Vingbasen brun, hvilken färg framtill afbrytes af 
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den rödgråaktiga framkanten; strax derutanföre ett brunt tver- 

band, som på samma sätt framtill är afbrutet. Utkanten är bredt 

brun, men prydd med ett nästan hvitt, temligen bredt tverband, 

Innanföre utkantens bruna färg går en mycket tandad linea. 

Vingspetsen är rosenfärgad och prydd med 1—-2 smärre svarta 

fläckar. Undertill äro framvingarne rödgula med brunaktig ut- 

kant, som har ett hvitaktigttverband såsom ofvan; äfven finnes 

stundom antydning till öfre sidans tverband nära vingbasen, 

Bakvingårne äro ofvan vid basen bruna, derefter rödgula, samt 

i utkanten åter bruna och på sednare stället prydde med ett 

hvitaktigt tverband; undertill äro de svartröda, men i utkanten 

såsom på öfre sidan. Alla vingarne hafva på båda sidor hvar- 

dera vid diskfältets slut en svart ocell, hvilken "är omgilven 

med en ockragul och en svartblå ring, samt på framvingarnes 

öfre och bakvingarnes nedra sida är belägen i en ljus, nästan 

hvitaktig fläck. 

Honan, som är större än hannen, liknar till färgen denne, 

utom deri att bakvingarnes öfre och framvingarnes undre sida 

äro till grundfärgen lika framvingarnes öfre sida, och att bak- 

vingarne undertill äro ljusare än hvs hannen, 

Larven är i början brunaktig, ofvan svart och blir efter 

tredje hudimsningen grön med svarta ringar. Efter fjerdo hud- 

ömsningen är den lifligt ljusgrön, på hvarje segment med 6 

guldgula eller rosenröda upphöjningar, som bära de ofvannämnda 

svarta håren vch äro belägna i en svart gördel, hvilken likväl 

ofta saknas eller ersättes af svarta fläckar, Andhålen äro oran- 

gefärgade, Hufvudet grönt. Första och sista segmentet hafva 

hvardera fyra, men andra och tredjo hvardera åtta upphöjningar. 

Pupan är svartbrun med galaktiga kanter på abdominal- 

segmenterne. Kolkongen pergamentartad, hvitaktig eller gulbrun, 

vänd med öppningen utåt. Kremaster puckelformig med tvenne 

rader solfjäderlikt utstående borster. 

Äggen äro hvitgröna eller brungröna. 

"II, Nagelspinnare-slågtet. 
(Aslia. OCHS.) 

Antenne maris pestine utringue duplicato, radiis 

inequalibus; femine serrate. Oculi nudi- Palpi distincti, 

squamati, compressi, sat elongati, articulo ultimo minuto, 
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conoideo. Ramulus radialis alarum antioarum simplex 
€ margine anteriore areole discoidalis oriens; sed ramulus 
subradialis cum rumulo carpali, in trunco communi 
conjunclus, mox ante angulum anteriorem et ramulus meta- 
'carpalis ex ipso angulo eodem areol discoidalis orientes. 
Tibie pedum enticorum antrorsum udinsertionem tarsorum 
mutice. Calcaria pedum posticorum 4. Larv a junior 
spinosa, sed adultior nuda, segmentis dorsi gibbosis, Pupa 
<elongato ovata, marginibus:segmentorum dentatis, folliculata, 
subterranea. 

Antennerne hos hannen försedde på båda sidor om skaftet 
med dubbla, men olika långa kamlameller; hos honan sågade, 
Ögonen nakna, Palperne tydliga, fjälliga, sammantryckta, 
temligen långa, med sista leden liten och konisk. Radialgrenen 
på framvingarne enkel, upprinner från diskfiältets framkant, men 
subradialgrenen är förenad med carpalgrenen i en gemensam 
stam och upprinner kort framom diskfältets främre hörn; meta- 
carpalgrenen kommer från samma hörn af diskfältet. "Tibi- 
erne på framfötterne framtill yid tarsernes infogning obeväp- 
nade. Sporrarne på bakfötterne 4, L ar ven såsom yngre 
försedd med tornar, men blir såsom äldre naken med upphöjda 
segmentkanter på ryggen. Pupan aflångt äggformig med ab- 
domens segmentkanter tandade, hvilande i en kokong i jorden 
eller på marken. 

Slögtet, som irom Europa icke eger mer än en art 

skiljer sig både hvad metamarphos och den fullbildade insekten 

beträffar tydligen från förgående, Hannens antenner synas vid 

hastigt påseende endast vara försedde på båda sidor om skaftet, 

med en enkel rad kamlameller, men dessa äro likväl dubbla; 

en kortare och en läpgre äro nemligen infogade nästan på ett 

och samma ställe af skaftet. Dessa äro således hvarandra myc- 

ket närstående och icke så vidt från hvarandra skilda som hos 

påfogelspinnareslägtet,  Slögtet representerar inom Europa en 

egen grupp, till hvilken några utomeuropeiska slägten höra; 

Dock hafva vi här sammanfört den med påfogelspinnaren, isyn- 

nerhet som den dermed har närmaste affinitet. Andra hafva, 

ehuru vrätt, sammanfört slägtet med schockspinnaren, 
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Nagelspinnaren,. (ÅA. tau. Lin) 

Alis maris supra fulvis, femine ochraceis, ocello inr 
singula atro-coeruleo, pupilla I-formi alba. 

Vingarne hos hannen ofvan rödgula, hos honan ockragula, 
hvardera försedde med en svartblå ocell, son eger en T-formig;, 
hvit pupill. 

Syn. Attacus tav Lin, 9. N. I 2. 811. 8. Bom- 
byz tav. Lin. F. S, 291, 1100. Fabr, E. S. II 1. 
418. 36. Raben. Act. Holm, 1749. p. 130, t. 4, f. 
1—9. God. Lep. IV. 73 t. 6. f. 1—3. Aglia tav 
Ochs. Schm,. III. 12. 1. Boisd. Ind. p. 74, 600. 
Bohem. Bomb, Sv, 149. 1. Kays. Schm. 194, t. 
61. Heinem., Schm. I. p. 198. 

Nagelspinnaren förekommer nästan endast i bokeskogar, 

men äfven bland ek och björk under Maj månad, och är då 

icke serdeles sällsynt uti Danmark såväl på fastlandet som på 

öarne. Inom Sverige är den deremot mera sällsynt, men träffas 

likväl oftare i de sydligaste provinserne, såsom Skåno (vid Opp- 

manna, Esphult, Hörröd om. fl, st.) och Blekinge (vid Sölves- 

borg, Ysane, Carlshamn m, fl. st.), än uti de medlersta.  Till- 

hörande egentligen bokens region, synes den ock mot norden 

upphöra nästan med denna, eller gå föga derutöfver. "Det nord- 

ligaste ställe der den inom landet blifvit anmirkt är dock We- 

sterås (Arosenius). Inom Norige är den endast träffad vid 

Christiania och är der högst sällsynt (Sieb ke). Hannen, sont 

flyger snabbt, är i rörelse om dagen, men honan först i solned- 

gången, De svärma då omkring de högre grenarne af buskar och 

träd, hvarföre de äro temligen svåra att fånga. Larven, som 

kläckes ur ägget efter 14 dagars förlopp, träffas från Juni månad 

på bok, björk, ek, hassel, lind, afvenbok, pilarterne, och vilda 

äpple och päronträd, af hvars blad den hämtar sin näring. Van- 

ligen i Angusti månad är den fullvuxen; förvandlar sig då till 

pupa i en tunn kokong antingen i jorden eller under mossa och 

nedfallna löf på marken, Följande vår utkommer fjärilen. 
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Beskr. Antennerne rostfärgade. Kroppen af samma färg som 
vingarnes ölre sida. Fötternes tibier och tarser framtill hvitaktiga, 

Hanne, Vingarne ofvan rödgula, mot basen svartpu- 
drade. Nära utkanten och paralellt med denna går ett svart, 
temligen smalt tverband, som på framvingarne är merendels sva= 
gare, ofta otydligt, Vid hvardera  diskfiältets slut finnes en tom- 
ligen stor blå, med svart ring omgifven ocell, som har en hvit 
pupill, hvilken liknar ett T eller en nagel och har gifvit fjärilen 
dess namn. Undertill äro framvingarne såsom på öfre sidan 
men ljusare och det svarta bandet är knäppt antydt; i vingspet= 
sen finnes en ljusgrå större fläck, och vingarne äro der samt 
utmed utkanten brunpudrade, Bakvingarne äro hvitgråa, tem- 
ligen tätt beströdda med bruna atomer och tvärt öfver diskén 
prydde med ett, mer eller mindre bredt, sammetsbrunt band, som 
baktill är mindre skarpt begränsadt och vid diskfältets slut har 
en tresidig, stor hvit fläck i stället för ocell,  Utanföre detta 

band går en hvit, bred linea paralellt med utkanten och slutar 

med en ljust hvitgrå fläck i främre hörnet, 

Honan, som är större än bannen, liknar denne till teck- 
ningarne, men vingarnes förg är ockragul och framvingarne äf- 
vensom bakvingarne ega i spetsen och främre hörnet en hvit- 
gråaktig fläck. Bakvingarne äro undertill hvitaktiga, men för 
öfrigt såsom hos hannen, 

Larven är såsom ung ljusgrön med fem rörliga tornar, 
af hvilka de tvenne sitta på första, 2:ne på tredje och en på 
den 11:te kroppsringen. Dessa tornar äro först högröda, men 
blifva sedan gula. Efter tredje hudömsningen förloras tornarne 
och kroppsytan blir då chagrinerad genom gula, upphöjda punk- 
ter, Segmentkanterne blilva på ryggen uppstående, så att larven 
synns här mycket ojemn. Färgen är då mörkgrön, på kroppssi- 
dorne prydd med sju hvitaktiga snedstreck; andhålen äro mörk- 
röda och nedanföre dem går en hvitaktig långslinea i hvliken 
på fjerde segmentet finnes en rödgul, aflång fläck. Hufvudet 
litet, grönt, med gul halsring. 

Pupan är aflångt äggformig, knöttrig, mot ändan afplat- 
tad samt på abdominalsegmenterne försedd med taggar. Färgen 
är svartbrun och glanslös. Kokongen består af glesa silketårdar. 
Kremaster är utdragen, stjelkformig och i ändan försedd med taggar, 

Aggen äro nästan alldeles klotrunda, till firgen rödbruna, 
Denna deras färg förändras ej i mon af kläckningstidens 
annalkande, 

—H0H0-— 
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